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Obsługa klienta 

30 lipca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Rozdział 5 –dostęp do BOK Podstawowym sposobem, z jakiego możesz korzystać z BOK jest mLinia. Połączenie 

audio, video lub czat to dodatkowe formy kontaktu z BOK. Informacje o tym: 

 które z tych dodatkowych form kontaktu z naszymi konsultantami są 

aktualnie dostępne oraz  

 w jakich godzinach możesz z nich skorzystać 

znajdziesz na naszej stronie internetowej. 

Rozdział 8 – sposoby 

potwierdzania oświadczeń 

Aktualizacja aplikacji mobilnej nie spowoduje, że Twoim sposobem potwierdzania 

oświadczeń w formie elektronicznej będzie mobilna autoryzacja.  

Rozdział 13 – obsługa klienta w 
czasie stanu nadzwyczajnego 

Dodajemy zapisy o tym, jak może zmienić się sposób w jaki Cię obsługujemy, gdy 

władze ogłoszą: 

 stan nadzwyczajny 

 stan zagrożenia epidemicznego, lub stan epidemii. 

Rozdział 14 – Twoje dane 
Jeśli poprosimy Cię o: 

 uzupełnienie numeru PESEL lub innych Twoich danych, lub o 

 aktualizację Twoich danych 

- jak najszybciej to zrób. 

Rozdział 17 – zmiana 

regulaminu 

Gdy zmienimy regulamin jego nową wersję przekażemy Ci na trwałym nośniku tylko 

wtedy, gdy korzystasz z produktów i usług dla osób fizycznych.  

Rozdział 15 – adres 
korespondencyjny 

 Dodajemy postanowienie, że adresem korespondencyjnym jest Twój adres 

zamieszkania, chyba że podasz nam drugi adres na który mamy wysyłać do 

Ciebie korespondencję.  

 Jeśli w innych dokumentach mówimy o „Twoim adresie”- przyjmujemy, że jest to 

Twój adres korespondencyjny.  

 W umowie, regulaminie lub innym dokumencie do produktu lub usługi możemy 

wskazać inny sposób, w jaki przekażemy Ci korespondencję. 

Rozdział 7 – identyfikacja 

tożsamości 

Dodajemy nowy sposób identyfikacji tożsamości. Aby zidentyfikować Twoją 

tożsamość będziemy mogli poprosić Cię o wykonanie zdjęć Twojej twarzy lub zdjęć 

Twojego dowodu osobistego. 

Rozdział 15, 18 – szyfrowanie 

załączników 

Dodajemy postanowienia o szyfrowanych załącznikach, które możesz otrzymać od 

nas e-mailem. Będziesz mógł je otworzyć za pomocą hasła do dokumentów 

szyfrowanych lub za pomocą hasła jednorazowego w postaci kodu SMS. 

Rozdział 18 – czynności jakie 

możesz wykonać, gdy 
korzystasz z różnych sposobów 
dostępu 

 W serwisie transakcyjnym na naszej stronie internetowej możesz: 

 dodać sprzęt, na którym korzystasz z serwisu transakcyjnego na naszej 

stronie internetowej do listy urządzeń zaufanych, 

 usunąć sprzęt, na którym korzystasz z serwisu transakcyjnego na naszej 

stronie internetowej z listy urządzeń zaufanych, 
 zmienić informacje o zawodzie, jaki wykonujesz. 

 W aplikacji mobilnej możesz:  

 dodać sprzęt, na którym korzystasz z aplikacji mobilnej do listy urządzeń 

zaufanych, 

 usunąć sprzęt, na którym korzystasz z aplikacji mobilnej z listy urządzeń 

zaufanych, 

 zmienić adres e-mail, adres podatkowy, adres zamieszkania oraz serię, 

numer i datę ważności dokumentu tożsamości innego niż dowód osobisty   

 W BOK (jeśli nie jesteś klientem Private Banking) możesz usunąć sprzęt, na 

którym korzystasz z aplikacji mobilnej z listy urządzeń zaufanych. 

 W oddziale (gdy jesteś klientem Private Banking) możesz usunąć sprzęt, na 

którym korzystasz z aplikacji mobilnej z listy urządzeń zaufanych. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

 Numery rozdziałów w tabeli odnoszą się do zmienionej wersji regulaminu. Numery rozdziału w wierszu „podstawa 
prawna” odnoszą się do aktualnej wersji regulaminu. 

 

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

zasadach i ze skutkami określonymi w umowie i/lub regulaminie dla danego produktu lub usługi. 
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Reklamacje 

14 czerwca 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 

§2 – dane kontaktowe Banku Z naszych danych kontaktowych usuwamy adres kontakt-return@mbank.pl. Robimy 
to dlatego, że nie będziesz mógł już na ten adres wysyłać dokumentów związanych z 
Twoją reklamacją.  

§6 – zasady, na jakich 

przyjmujemy reklamacje 
dotyczące transakcji płatniczych 

Dodajemy postanowienia, że gdy złożysz reklamację wskażemy, na jaki adres 

powinieneś przesłać dokumenty z nią związane. Robimy to, abyś wiedział skąd 
dowiesz się, jak możesz przekazać dokumenty, których wymagamy. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów „Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach 
bankowości detalicznej mBanku S.A.” (§9, pkt. 6). Pozwalają one zmianę regulaminu, gdy rozszerzamy lub zmieniamy 
funkcje istniejących produktów i usług. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 13 czerwca 2020 r. wypowiedzieć 

umowę. Nie poniesiesz za to opłat.  

Rachunek bieżący 

12 czerwca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku 

S.A.”. 

Wykaz zmian 

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

Nie poniesiesz za to opłat. 

 

 

 

 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział 4 – zawarcie 
umowy 

 Możemy prosić Cię, byś przedstawił aktualne koncesje, zezwolenia, licencje, 

zgody. 

 Od 19 września 2020 r. rozporządzeniem, które opisuje wymogi formy 

pisemnej będzie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r. w 

sprawie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych 

na informatycznych nośnikach danych. 

Rozdział 9 – zgoda na 
przekazywanie danych 
dostawcy trzeciemu 

Zgodę na przekazywanie danych dostawcy trzeciemu możesz wyrazić także w 

BOK lub placówce.  

Rozdział 9 – szyfrowanie 
wyciągów 

Od 30 lipca 2020 r. zasady, na jakich możemy wysyłać Ci e-mailem szyfrowane 

załączniki (w tym wyciągi) opisujemy w „Regulaminie obsługi klientów w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Rozdział 14 – dopuszczalne 

saldo debetowe 
Nie możesz w BOK zrezygnować z dopuszczalnego salda debetowego. 

Rozdział 22 – wypowiedzenie 

umowy 

 Możemy wypowiedzieć Ci umowę z 30 dniowym okresem , gdy: 

 nie będziesz miał aktualnych koncesji, licencji, zezwoleń, zgód lub wpisu do 

rejestru działalności, 

 dowiemy się, że straciłeś status rezydenta 

 Aktualizujemy nazwę ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem 

osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

mailto:kontakt-return@mbank.pl
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Usługi płatnicze 

12 czerwca 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  

Rozdział 1,4, 25,33– limity 
dla płatności z rachunku 

Informacje o limitach dla płatności z rachunku znajdziesz w dokumencie „Limity 

dla płatności z rachunków dla firm”. Dlatego odwołujemy się do tego dokumentu. 

Rozdział 21 – przelew 

ekspresowy 

Od 14 września 2020 r. przelew ekspresowy zlecisz tylko w serwisie transakcyjnym i 

w aplikacji mobilnej. 

Rozdział 26 – przelewy 

BLIK 

Dodajemy postanowienia, o tym że w celu realizacji przelewów BLIK: 

 przekazujemy Twój zarejestrowany numer telefonu innym bankom, które też 

udostępniają przelewy  BLIK, 

 w celu realizacji przelewu BLIK sprawdzamy, który z Twoich kontaktów 

zapisanych na Twoim urządzeniu mobilnym, korzysta z systemu BLIK, 

 za Twoją zgodą oznaczamy ikoną BLIKA, który z Twoich kontaktów 

zapisanych na Twoim urządzeniu mobilnym korzysta z systemu BLIK   

Robimy to, abyś nie miał wątpliwości jakie działania wykonujemy, abyś mógł 

zlecić lub otrzymać przelew BLIK. 

Rozdział 27 – prośba o 
przelew 

Dodajemy postanowienia, o tym że: 

 abyś mógł wysyłać prośbę o przelew BLIK, musimy sprawdzić, czy odbiorcy 

prośby, których numery telefonów masz zapisane na swoim urządzeniu 

mobilnym korzystają z systemu BLIK i oznaczyć ikoną BLIK, 

 możesz wyłączyć tę  usługę – zrobisz to w aplikacji mobilnej, BOK lub w 

placówce  

Robimy to, abyś nie miał wątpliwości jakie działania wykonujemy aby realizować 

prośby o przelew i jak możesz wyłączyć tę 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. 

Karta kredytowa 

12 czerwca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin udzielania kart kredytowych dla firm w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział III – zawarcie 
umowy 

Od 19 września 2020r. rozporządzeniem, które opisuje wymogi formy pisemnej 

będzie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie 

dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na 

informatycznych nośnikach danych. 

Rozdział XII – szyfrowanie 

wyciągów 
Od 30 lipca 2020 r. zasady, na jakich możemy wysyłać Ci e-mailem szyfrowane 

załączniki (w tym wyciągi) opisujemy w „Regulaminie obsługi klientów w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

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. 

Google Pay 

12 czerwca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin korzystania z kart płatniczych mBank S.A. w ramach Google 

Pay”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział VI– Płatności W ramach Google Pay zanim aktywujesz kartę będziesz mógł  wypłacić gotówkę 
z bankomatu lub z innego urządzenia, które to umożliwia.  Na stronie 
internetowej umieścimy informację od kiedy możesz korzystać z tego 
rozwiązania. 
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Rozdział X prawo do 
rezygnacji z Google Pay 

Postanowienia, które opisują prawa, jakie Ci przysługują gdy zmieniamy ten 
regulamin dotyczą Google Pay. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 11 czerwca 2020 r. zgłosić 

sprzeciw lub zrezygnować z korzystania z Google Pay. Nie poniesiesz za to opłat.  

Jeżeli złożysz pisemny sprzeciw wobec zmian w regulaminie i usuniesz token z urządzenia mobilnego, do którego go dodałeś, 

- od 12 czerwca 2020r. nie będziesz mógł korzystać z Google Pay. 

 

 

Integrator płatności Paynow 
12 czerwca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin Integratora płatności Paynow dla firm w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział 2 – słowniczek 
Metodą płatności dostępną w usłudze integrator płatności może być płatność w 

Google/Apple Pay, mRaty oraz  BLIK. 

Rozdział 3 – uruchomienie 

usługi 

Możesz uruchomić usługę dla tych sklepów, których adresy stron internetowych 

nam podasz. Na stronie internetowej umieścimy informację od kiedy będziesz 

mógł to zrobić. 

Rozdział 7 – dodatkowe 
postanowienia związane z 
przyjmowaniem płatności 
kartami płatniczymi 

Gdy będziesz chciał udostępnić transakcje kartami płatniczymi, będziesz musiał 

zawrzeć odrębną umowę z dostawcą usług płatniczych. 

Rozdział 8 – zwroty 

płatności kupującego 

Możesz złożyć nam zlecenie zwrotu całości lub części płatności kupującego. Na 

stronie internetowej umieścimy informację od kiedy będziesz mógł to zrobić.  

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 

12 czerwca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Ogólny regulamin kredytowania działalności gospodarczej dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Cały regulamin Usuwamy postanowienia, które  dotyczą: 

 kredytu inwestycyjnego oraz 

 wielocelowego kredytu firmowego zabezpieczonego. 

Robimy to, ponieważ od 12 czerwca 2020 r. mają one oddzielne regulaminy.    

Rozdział I- słowniczek Usuwamy pojęcia: kredyt inwestycyjny i wielocelowy kredyt zabezpieczony. 

Rozdział VI – 
wypowiedzenie umowy 

Wskazujemy, że dla opóźnienia w spłacie wymagalnych należności, odsetki 

pobieramy od kapitału wymagalnego.  

Rozdział VIII - 

przewalutowania 

 

Upraszczamy postanowienia, które dotyczą spłaty kredytów waloryzowanych i 

przewalutowań: 

 kredyt waloryzowany możesz spłacać w PLN lub w walucie waloryzacji,  

 przewalutować (zmienić walutę kredytu) kredyt możesz jednie na PLN. 

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 inwestycyjny 

12 czerwca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin kredytu inwestycyjnego 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 12 czerwca 2020 r. przestaje Cię obowiązywać „Ogólny regulamin 

kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.”.  Postanowienia, które dotyczą kredytu inwestycyjnego dla firm 

znajdziesz teraz tylko w „Regulaminie udzielania kredytu inwestycyjnego dla firm 

w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Rozdział 8 – co się stanie, 
jeśli przestaniesz spłacać 
kredyt 

Wskazujemy, że dla opóźnienia w spłacie wymagalnych należności, odsetki 

pobieramy od kapitału wymagalnego. 

Rozdział 11 – kredyt 

waloryzowany 

Upraszczamy postanowienia, które dotyczą spłaty kredytów waloryzowanych i 

przewalutowań: 

 kredyt waloryzowany możesz spłacać w PLN lub w walucie waloryzacji,  

 przewalutować (zmienić walutę kredytu) kredyt możesz jednie na PLN. 

Rozdział 12 – 
wypowiedzenie umowy 

Jeśli wykreślisz działalność gospodarczą z baz ewidencyjnych: CEIDG, KRS, 

REGON, wypowiemy umowę kredytu. 

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 firmowy zabezpieczony 

12 czerwca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin wielocelowego kredytu firmowego zabezpieczonego 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 12 czerwca 2020 r. przestaje Cię obowiązywać „Ogólny regulamin 

kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.”. Postanowienia, które dotyczą  wielocelowego kredytu firmowego 

zabezpieczonego dla firm znajdziesz teraz tylko w „Regulaminie udzielania 

kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

Rozdział 9 – co się stanie 

jeśli przestaniesz spłacać 

kredyt 

Wskazujemy, że dla opóźnienia w spłacie wymagalnych należności, odsetki 

pobieramy od kapitału wymagalnego. 

Rozdział 12 – kredyt 
waloryzowany 

Upraszczamy postanowienia, które dotyczą spłaty kredytów waloryzowanych i 

przewalutowań: 

 kredyt waloryzowany możesz spłacać w PLN lub w walucie waloryzacji,  

 przewalutować (zmienić walutę kredytu) kredyt możesz jednie na PLN. 

 

Rozdział 13 – 

wypowiedzenie umowy 

Jeśli wykreślisz działalność gospodarczą z baz ewidencyjnych: CEIDG, KRS, 

REGON, wypowiemy umowę kredytu. 

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 

12 czerwca 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  

Rozdział 9 – 

wypowiedzenie umowy 

Jeśli wykreślisz działalność gospodarczą z baz ewidencyjnych: CEIDG, KRS, 

REGON, wypowiemy umowę kredytu. 

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 

12 czerwca 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  

Rozdział X – 

wypowiedzenie umowy 

Jeśli wykreślisz działalność gospodarczą z baz ewidencyjnych: CEIDG, KRS, 

REGON, wypowiemy umowę kredytu. 

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 t. 

12 czerwca 2020 r. wchodzi w życie zmieniony „Regulamin udzielania Kredytu samochodowego do 3,5 t. dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany  

Rozdział XVII- 

wypowiedzenie umowy 
Jeśli wykreślisz działalność gospodarczą z baz ewidencyjnych: CEIDG, KRS, 

REGON, wypowiemy umowę kredytu. 

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 czerwca 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  

Rozdział 11 – 
wypowiedzenie umowy 

Jeśli wykreślisz działalność gospodarczą z baz ewidencyjnych: CEIDG, KRS, 

REGON, wypowiemy umowę faktoringu. 

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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Opłaty i prowizje 

28 maja 2020 r. wchodzi w życie zmieniona „Taryfa prowizji i opłat dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Punkt I – rachunki bieżące Od 14 września 2020r. przelew ekspresowy zlecisz tylko w serwisie transakcyjnym i 

w aplikacji mobilnej. 

Punkt V – kredyt w rachunku 

bieżącym objęty gwarancją BGK 

PLG COSME 

Dodajemy postanowienie o tym, że nie pobieramy prowizji administracyjnej za 

obsługę kredytów w rachunku bieżącym objętym gwarancją BGK PLG KOSME, które 

uruchomimy do 31.12.2020r. 

Punkt IX – Kredyt inwestycyjny 

i kredyt inwestycyjny 

waloryzowany kursem walut 

Od 12 czerwca 2020r. opłaty i prowizje dla kredytu inwestycyjnego waloryzowanego 

kursem walut  znajdziesz w części „Produkty wycofane ze sprzedaży”. 

Punkt X – Kredyt VAT 

powiązany z kredytem 

inwestycyjnym 

Usuwamy postanowienia, które dotyczą przewalutowania kredytu na wniosek 

klienta. 

Punkt XI – Wielocelowy kredyt 

firmowy zabezpieczony i 

wielocelowy kredyt firmowy 

zabezpieczony waloryzowany 

kursem walut 

Od 12 czerwca 2020r. opłaty i prowizje dla wielocelowego kredytu firmowego 

zabezpieczonego waloryzowanego kursem walut  znajdziesz w części „Produkty 

wycofane ze sprzedaży”. 

Punkt XII – Kredyt VAT 

powiązany z wielocelowym 

kredytem firmowym 

zabezpieczonym 

Usuwamy postanowienia, które dotyczą przewalutowania kredytu na wniosek 

klienta. 

Punkt XIII – Kredyt 

samochodowy dla firm i Kredyt 

samochodowy dla firm 

waloryzowany kursem walut (o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

przekraczającej 3,5 tony) 

Usuwamy postanowienia o opłatach i prowizjach dla:  

 kredytu samochodowego dla firm i  

 kredytu samochodowego dla firm waloryzowanego kursem walut 

 o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony 

Część – Produkty wycofane ze 

sprzedaży 
Usuwamy postanowienia o opłatach i prowizjach dla kredytu VAT powiązanego z 

kredytem inwestycyjnym waloryzowanym kursem walut 

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 

28 maja 2020 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 i okoliczność faktyczna 

Punkt V - Kredyty 
 Od 12 czerwca 2020r. wysokość oprocentowania dla: 

 kredytu inwestycyjnego waloryzowanego kursem walut 

 wielocelowego kredytu firmowego zabezpieczonego waloryzowanego kursem 

walut  

znajdziesz w części „Produkty wycofane ze sprzedaży”. 

 Usuwamy postanowienia o wysokości oprocentowania dla:  

 kredytu samochodowego dla firm i  

 kredytu samochodowego dla firm waloryzowanego kursem walut 

o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony 
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Część – Produkty wycofane ze 
sprzedaży 

Usuwamy postanowienia o wysokości oprocentowania dla kredytu VAT powiązanego 

z kredytem inwestycyjnym waloryzowanym kursem walut 

 


