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Pożyczka  

5 marca 2020 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  

Rozdział 8 - 

Wcześniejsza spłata 

pożyczki 

Jeśli wcześniej spłacisz pożyczkę lub jej część, pobierzemy za to 

opłatę – jej wysokość znajdziesz w Taryfie Prowizji i Opłat. W 

regulaminie poprawiliśmy zapis na zgodny z Taryfą.   

Rozdział 10 -

Wypowiedzenie umowy 

Jeśli dowiemy się o wykreśleniu Twojej firmy z baz ewidencji (np. 

ewidencji działalności gospodarczej, rejestru przedsiębiorców i 

innych) rozwiążemy umowę pożyczki. 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

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

umowę bez ponoszenia opłat. 

Google Pay 

22.04.2020 r. zmieniamy: Regulamin korzystania z kart płatniczych mBank S.A. w ramach Google 

Pay. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany (okoliczność faktyczna) 

Cały regulamin 

 

Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu:  

 wprowadziliśmy punkty zamiast paragrafów, 

 zastąpiliśmy długie zdania krótszymi, 

 uprościliśmy język regulaminu. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 21 kwietnia 

2020  r. zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. Jeżeli:  

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 22 kwietnia 2020 r.  

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak 

niż w dniu, w którym zmiany zostałyby zastosowane.  

Apple Pay 

22.04.2020 r. zmieniamy Regulamin korzystania z kart płatniczych mBank S.A. w ramach Apple Pay. 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany (okoliczność faktyczna) 

Cały regulamin 

 

Aby ułatwić Ci lekturę dokumentu:  

 wprowadziliśmy punkty zamiast paragrafów, 

 zastąpiliśmy długie zdania krótszymi, 

 uprościliśmy język regulaminu. 

Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, możesz do 21 kwietnia 

2020  r. zgłosić sprzeciw albo wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat. Jeżeli:  

 zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona w dniu 22 kwietnia 2020 r.  

 wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak 

niż w dniu, w którym zmiany zostałyby zastosowane.  


