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Szanowni Państwo,

Z dniem 31 stycznia 2019 r. wejdzie w życie zmieniony Regulamin udostępniania produktów obciążonych ryzkiem kredytowym.
Zmiany nie są obszerne i polegają  przede wszystkim na:
  rezygnacji z zamieszczania pełnego brzmienia zapisów, które znajdują się w innych dokumentach, regulujących relacje Banku z Klientami, 
  doprecyzowaniu postanowień, których wykaz wraz z Tekstem Regulaminu w wersji obowiązującej od dnia 31 stycznia 2019 r. zamieściliśmy na 

stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/finansowanie/

Najważniejsze zmiany:
 w rozdziale I „Definicje podstawowych pojęć używanych w Regulaminie” – dodano definicje Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamyka-

nia Zintegrowanego rachunku  bankowego w mBanku s.a. (Regulamin ZURB) oraz Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków 
bankowych w mBanku S.A. (Regulamin Rachunków Bankowych);

 w rozdziale V „Kredyty” – doprecyzowano zapis dotyczący odsetek z tytułu przekroczenia kwoty Kredytu w rachunku bieżącym (odsetki usta-
wowe zamiast odsetek ustawowych za opóźnienie);

 w rozdziale VIII „Prowizje i opłaty” – doprecyzowano zasady ustalania kwoty, stanowiącej podstawę naliczenia prowizji od zobowiązań wyrażo-
nych w innej walucie niż Waluta bazowa;

 w rozdziale IX „Zabezpieczenia” – dodano zapis o zasadach przeprowadzania przez pracowników Banku inspekcji zabezpieczenia lub miejsca 
prowadzenia działalności Klienta;

 w rozdziale X „Spłata należności” – doprecyzowano zasady ewidencjonowania przez Bank kwot Należności Wymuszonej i Zadłużenia Przeter-
minowanego;

 w rozdziale XII „Zobowiązania” – doprecyzowano treść zobowiązania Klienta do nieudzielania osobom trzecim pełnomocnictw do dysponowa-
nia Rachunkami bez pisemnej zgody Banku; zmieniono zapis o terminie składania w Banku sprawozdania lub  kwartalnej informacji o wynikach 
działalności; zmieniono opis zobowiązania Klienta do składania w Banku zapytań dotyczących innych Produktów  i usług oferowanych przez 
Bank;

  w rozdziale XIII „Przypadki naruszenia i skutki ich wystąpienia” – doprecyzowano zapisy odnoszące się do wniosku o ogłoszenie upadłości, 
wniosku restrukturyzacyjnego i otwarcia likwidacji.

 w rozdziale XIV „Postanowienia końcowe” – w miejsce zapisów dotyczących zakresu stosowania lub wyłączenia przepisów ustawy o usługach 
płatniczych – wprowadzono odesłania do regulaminów rachunków bankowych i do Umów. 

 w rozdziale XV „Reklamacje” – w miejsce opisu trybu i zasad rozpatrywania przez Bank reklamacji Klientów, wprowadzono odesłania do regula-
minów rachunków bankowych i do Umów

Szczegółowy wykaz zmian (zmienione zapisy zaznaczono niebieską czcionką i kursywą), znajduje się poniżej
Wykaz zmian w Regulaminie udostępniania produktów obciążonych ryzykiem kredytowym.
Zmiany obowiązują od dnia 31 stycznia 2019 r.

Rozdział I Definicje podstawowych pojęć używanych w Regulaminie

dodane zostały następujące definicje:

Regulamin ZURB Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w mBanku S.A. 

Rozdział V Kredyty

punkt 10 otrzymuje brzmienie
10. Na koniec każdego Dnia Roboczego, w którym wystąpiło przekroczenie kwoty udzielonego Kredytu w rachunku bieżącym, Bank naliczy na ra-

chunkach bieżących, na których nastąpiło wykorzystanie tego Kredytu w danym dniu, odsetki ustawowe, określone w ustawie Kodeks cywilny. 
Obciążenie rachunków tymi odsetkami następuje w dniach płatności odsetek, proporcjonalnie do udziału każdego z rachunków bieżących  
w wykorzystaniu tego Kredytu.

Rozdział VIII Prowizje i opłaty

W punkcie 4. zdanie drugie zostaje przeniesione do punktu 5. W związku z tym punkty 4. i 5. otrzymują brzmienie:
4. Prowizje od niewykorzystanej kwoty lub od kwoty przekroczenia Limitu albo innego Produktu, dla którego taka prowizja ma zastosowanie, okre-

ślane w stosunku rocznym, Bank nalicza za faktyczną liczbę dni kalendarzowych w okresie ważności uprawnienia do zadłużania się lub do wyko-
rzystania Limitu, przyjmując liczbę dni w roku odpowiednią do stosowanej przy naliczaniu odsetek od Kredytów. 

5.	 W	celu	ustalenia	kwoty,	stanowiącej	podstawę	naliczenia	prowizji,	kwota	zobowiązania	z	tytułu	Umowy,	wyrażona	w	walucie	innej	niż	Waluta	
bazowa	na	koniec	Dnia	Roboczego	przeliczana	jest	na	Walutę	bazową,	z	zastosowaniem	kursu	średniego	wymiany	danej	waluty	ogłoszonego	
przez	Narodowy	Bank	Polski	obowiązującego	w	tym	dniu.	Prawidłowo naliczone i zapłacone prowizje nie podlegają zwrotowi również w przypad-
ku niekorzystania przez Klienta z Produktu udostępnionego przez Bank.

Rozdział IX  Zabezpieczenia

Dodaje się punkt 7. w brzmieniu:
7. Klient	umożliwi	pracownikom	Banku,	bądź	osobom	upoważnionym	przez	Bank,	przeprowadzenie	inspekcji	przedmiotu	zabezpieczenia	lub	

miejsca	prowadzenia	działalności	gospodarczej,	w	dowolnym	czasie,	po	uprzednim	zawiadomieniu	Klienta	z	3-dniowym	wyprzedzeniem	o	
planowanej	inspekcji.
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XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,  
o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2019 r. wynosi 169 347 928 złotych.

Rozdział X Spłata należności 

punkt 4. otrzymuje brzmienie:
Zobowiązania Klienta wynikające z Umów, które nie zostaną spłacone w	terminie	określonym	w Umowie lub na wezwanie Banku, w tym samym dniu 
stają się Zadłużeniem Przeterminowanym albo Należnością Wymuszoną.

Rozdział XII Zobowiązania

Punkt 1/ otrzymuje brzmienie:
nieudzielania osobom trzecim pełnomocnictw do dysponowania Rachunkami bez pisemnej zgody Banku (za wyjątkiem pełnomocnictw udziela-
nych pracownikom Klienta lub	pracownikom	spółek	powiązanych	z Klientem,	należących	do	tej	samej	grupy	kapitałowej	co	Klient) oraz uzyskiwania 
uprzedniej zgody Banku w przypadku ustanowienia cesji praw z umów Rachunków lub innego ograniczenia w dysponowaniu Rachunkami na rzecz 
osób trzecich

Punkt 9/ a/ otrzymuje brzmienie:
a/ kopii sprawozdania F-01 GUS niezwłocznie po jego sporządzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku gdy Klient nie jest 

zobowiązany do sporządzania tego sprawozdania, informacji o wynikach swojej działalności w formie ustalonej z Bankiem w terminie 25 dni od 
dnia zakończenia każdego danego kwartału obrachunkowego (w przypadku firm notowanych na GPW obowiązek ten uznaje się za spełniony przez 
publikację sprawozdania na stronie internetowej Klienta) wraz z wymaganymi przez Bank dodatkowymi informacjami lub wyjaśnieniami związa-
nymi z sytuacją finansową,

Punkt 18/ otrzymuje brzmienie:
18/ kierowania do Banku zapytań oraz umożliwienia Bankowi lub podmiotowi z Grupy mBanku złożenia oferty dając	Bankowi	co	najmniej	tyle	samo	

informacji	i	czasu	na	przygotowanie	oferty	co	innym	oferentom, w przypadku gdy Klient lub spółka zależna z grupy kapitałowej Klienta („Spółka 
z Grupy”) będzie miał zamiar skorzystać z:
a/ usług leasingu lub faktoringu,
b/ inkasa dokumentowego, akredytyw dokumentowych, gwarancji bankowych, dyskonta wierzytelności, forfaitingu oraz innych transakcji i 

programów finansowania handlu,
c/ usług banku inwestycyjnego, biura maklerskiego lub firmy doradczej obejmujących swym zakresem transakcje rynku kapitałowego, emisje	

akcji	lub	obligacji,	transakcje	fuzji	lub	przejęć	innych	spółek,	pozyskania	inwestora,	sprzedaży	akcji	/	udziałów lub przekształceń własnościo-
wych  w ramach Spółek z Grupy i poza nią.

Rozdział XIII Przypadki naruszenia i skutki ich wystąpienia

W punkcie 1. podpunkt 5/ otrzymuje brzmienie:
5/	 złożenie	wniosku	o	ogłoszenie	upadłości	lub	wniosku	restrukturyzacyjnego,
5a./	otwarcie	likwidacji,	

W punkcie 2. podpunkt 3/ otrzymuje brzmienie:
wypowiedzieć Umowę w całości lub w części, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, 

Rozdział XIV Postanowienia końcowe

Punkt 8. otrzymuje brzmienie:
8. Do usług płatniczych, świadczonych na podstawie Umowy, stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu ZURB albo Regulaminu Rachun-

ków Bankowych. W przypadków Klientów nieposiadających Rachunku w Banku, do usług płatniczych, świadczonych na podstawie Umowy, stosuje 
się postanowienia przewidziane w Umowie. 

Rozdział XV Reklamacje

Otrzymuje brzmienie:
1.	 Reklamacje	 Klienta,	 dotyczące	 świadczenia	 przez	 Bank	 usług	 na	 podstawie	 Umowy,	 rozpatrywane	 są	 przez	 Bank	 	 w	 trybie	 i	 na	 zasadach	

określonych	odpowiednio	w	Regulaminie	ZURB	albo	w	Regulaminie	Rachunków	Bankowych.	
2.	 Reklamacje	Klientów	nieposiadających	Rachunku	w	Banku,	rozpatrywane	są	w	trybie	i	na	zasadach	przewidzianych	w Umowie


