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Rozdział I Postanowienia Ogólne 

 
§ 1 

1. Niniejszy „Regulamin Usługi - Pakiet Ja-Profesjonalista”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia przez 

Bank Usługi - Pakiet Ja-Profesjonalista. 

2. Regulamin stosuje się w powiązaniu z regulaminami i warunkami właściwymi dla danego produktu lub usługi w ramach 

oferty mBanku S.A., z których korzysta Posiadacz Rachunku. 

§ 2 

1. Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 

1) Bank – mBank S.A. z siedzibą i głównym adresem wykonywanej działalności w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 

1.01.2014 r. wynosi 168.696.052 zł, posiadający następujący adres do korespondencji: mBank S.A. Bankowość 

Detaliczna, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 oraz adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@mbank.pl. 

Wszystkie miejsca w których wykonywana jest działalność Banku wskazane zostały  na stronie internetowej Banku 

www.mbank.pl. 

2) Klient Banku – Posiadacz Rachunku w Banku. 

3) Posiadacz Rachunku – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności 

gospodarczej będący, będący osobą fizyczną- rezydentem, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który 

zawarł z Bankiem Umowę o prowadzenie bankowych rachunków bieżących oraz Umowę o prowadzenie bankowych 

rachunków dla osób fizycznych. 

4) Rachunek osobisty – Rachunek indywidualny mKonto Aquarius lub mKonto Aquarius Intensive prowadzony przez 

Bank na zasadach określonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.(mBank), otwarty w ramach Pakietu Ja-Profesjonalista przez Klienta 

Banku, który zawarł Umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych z Bankiem.  

5) Rachunek firmowy – Rachunek bieżący mBiznes Profesjonalista prowadzony przez Bank na zasadach określonych w 

Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., 

otwarty w ramach Pakietu Ja-Profesjonalista, przez Klienta Banku, który zawarł Umowę o prowadzenie bankowych 

rachunków bieżących z Bankiem.  

6) Taryfa dla firm– Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., zwana 

także Taryfą prowizji i opłat bankowych w mBanku w Polsce dla firm. 

7) Taryfa dla osób fizycznych – Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A., zwana także Taryfą prowizji i opłat bankowych w Polsce dla osób fizycznych. 

8) Nabywca Pakietu – Posiadacz Rachunku, który aktywował Pakiet Ja-Profesjonalista. 

9) aktywacja Pakietu – zawarcie Umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących/otwarcie Rachunku 

firmowego i Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych/otwarcie Rachunku osobistego w 

ramach Pakietu Ja-Profesjonalista. 

10) dzień aktywacji Pakietu –  dzień zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących oraz Umowy o 

prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach Pakietu Ja - Profesjonalista; w przypadku 

rozbieżności, decydującym jest dzień zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących.  

11) cykl rozliczeniowy - okres 30 dni kalendarzowych liczony od dnia aktywacji Pakietu Ja - Profesjonalista, ulegający 

automatycznemu odnowieniu na kolejne 30 dni, o ile Nabywca Pakietu nie zrezygnuje z Pakietu Ja-Profesjonalista. 

12) Pakiet – Pakiet Ja-Profesjonalista polegająca na korzystaniu przez Nabywcę Pakietu z wybranych produktów 

oferowanych przez Bank na preferencyjnych zasadach. 

13) wariant– określona opcja Pakietu Ja - Profesjonalista: Ja-Profesjonalista, Ja–Profesjonalista Start, Ja–Profesjonalista 

Intensive.  
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2. Pozostałe pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie mają znaczenie tożsame z pojęciami zdefiniowanymi w 

regulaminach wskazanych w ust. 3.  

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio regulaminy i warunki właściwe dla 

danego produktu, w szczególności: 

1) Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A.(mBank); 

2) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

4. Zmiana nazwy własnej ww. Regulaminów oraz Taryf nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział II Opis Pakietu Ja-Profesjonalista 
 

§ 3 

1.  Bank oferuje Pakiet przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Bank udostępnia za pośrednictwem strony internetowej Banku informację o kodach Polskiej Klasyfikacji Działalności- 

określających rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, dla których możliwe jest aktywowanie Pakietu. 

§ 4 

Warunkiem aktywacji i korzystania z Pakietu jest otwarcie i posiadanie przez Nabywcę Pakietu Rachunku osobistego i Rachunku 

firmowego. 

§ 5 

1. Pakiet uprawnia Nabywcę Pakietu do korzystania na preferencyjnych zasadach z wybranych produktów i usług 

oferowanych przez Bank. 

2. Informacje o produktach objętych Pakietem oraz informacje dotyczące preferencyjnych zasad korzystania przez Nabywcę 

Pakietu z poszczególnych produktów, w szczególności warunki niepobrania opłaty za korzystanie z Pakietu, udostępniane 

są: 

1) za pośrednictwem strony internetowej Banku; 

2) za pośrednictwem BOK;  

3) w placówkach Banku. 

 

Rozdział III Aktywowanie Pakietu Ja-Profesjonalista 
 

§ 6 

1. Posiadacz Rachunku ma możliwość aktywowania Pakietu: 

1) w placówce Banku, 

2) za pośrednictwem  BOK, 

3) za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku; 

2. Bank informuje o możliwości skorzystania z  kanałów, w których można aktywować Pakiet za pośrednictwem strony 

internetowej Banku. 

  

Rozdział IV Korzystanie z Pakietu Ja-Profesjonalista 
 

§ 7 

1. W ramach Pakietu Bank oferuje następujące warianty Pakietu:  

1) Ja – Profesjonalista;  

2) Ja – Profesjonalista Start; 

3) Ja – Profesjonalista Intensive. 

2. Posiadacz Rachunku ma prawo do wyboru dowolnego wariantu  w ramach Pakietu, najbardziej odpowiadającego jego 

potrzebom, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wariant wskazany w ust. 1 pkt. 2 oferowany jest wyłącznie Posiadaczowi Rachunku prowadzącemu działalność 

gospodarczą krócej niż 12 miesięcy w dniu aktywowania Pakietu. 

4. Szczegółowy zakres wariantów dostępny jest: 

1) na stronie internetowej Banku; 

2) za pośrednictwem BOK; 

3) w placówkach Banku.   

§ 8 

1. Zakres usług bankowych oferowanych w ramach Pakietu a także preferencyjne zasady, mogą ulegać zmianie w przypadku 

zmiany warunków świadczenia usług, przepisów prawa stanowiących podstawę ich świadczenia lub zmiany oferty Banku. 

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, Nabywca Pakietu uprawniony jest do rezygnacji z Pakietu w sposób 

określony w §13 i §14. 

 

Rozdział V Opłaty i prowizje za korzystanie z Pakietu Ja-Profesjonalista 
 

§ 9 

1. Za korzystanie z Pakietu w ramach określonego wariantu, Bank pobiera miesięczną opłatę wskazaną w Taryfie dla firm, 

płatną z dołu. Opłata pobierana jest z Rachunku firmowego Nabywcy Pakietu otwartego i prowadzonego w ramach 

Pakietu.  

2. W przypadku gdy Posiadaczem Rachunku jest przedsiębiorca wskazany w §7 ust. 3 Bank nie pobiera opłaty za korzystanie 

z Pakietu w ramach wariantu Ja – Profesjonalista Start przez okres 12 miesięcy licząc od dnia aktywacji Pakietu.  

3. Po upływie 12 miesięcy od dnia aktywacji Pakietu wariant Ja - Profesjonalista Start ulega przekształceniu na wariant Ja - 

Profesjonalista bez odrębnej dyspozycji Posiadacza Rachunku. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

4. Bank pobiera opłatę o której mowa w ust. 1, do 10 dnia kalendarzowego miesiąca z tytułu korzystania z Pakietu w 

określonym wariancie w miesiącu poprzednim. 

5. Opłata miesięczna za korzystanie z Pakietu nie jest pobierana w przypadku gdy Nabywca Pakietu w danym miesiącu 

spełnił kryteria wskazane w Taryfie dla firm, uprawniające go w ramach określonego wariantu do zwolnienia z opłaty.  
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§ 10 

1. Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie Rachunku osobistego w ramach Pakietu. 

2. W przypadku rezygnacji z Pakietu lub w przypadku zamknięcia Rachunku firmowego, opłata za prowadzenie Rachunku 

osobistego pobierana jest na zasadach określonych w Taryfie dla osób fizycznych.  

3. Opłata o której mowa w ust. 2 naliczana jest od kolejnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpiła 

rezygnacja z Pakietu lub zamknięcie Rachunku firmowego. 

 

§ 11 

1. Bank pobiera opłatę za prowadzenie Rachunku firmowego na zasadach określonych w Taryfie dla firm.  

2. W przypadku rezygnacji z Pakietu bądź w przypadku zamknięcia Rachunku osobistego, Rachunek firmowy zostanie 

automatycznie przekształcony na rachunek bieżący mBiznes konto Standard - prowadzonego przez Bank za zasadach 

określonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej 

mBanku S.A. - bez odrębnej dyspozycji Posiadacza Rachunku. Bank pobiera opłatę za prowadzenie rachunku bieżącego 

mBiznes konto Standard na zasadach określonych w Taryfie dla firm. 

3. Zmiana opłat i prowizji za korzystanie z Rachunku firmowego odbywa na zasadach określonych w Regulaminie otwierania 

i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

4. Zmiana opłat i prowizji dokonana przez Bank w sposób określony w ust. 2 nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. 

 

§ 12 

1. Bank informuje o zmianie Taryfy dla firm w sposób określony w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych 

rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

2.   W przypadku zmiany Taryfy dla firm w części dotyczącej Pakietu Ja-Profesjonalista, Nabywca Pakietu uprawniony jest do 

rezygnacji z Pakietu w sposób określony w § 13 i § 14. 

  

Rozdział VI Rezygnacja z Pakietu Ja-Profesjonalista 
 

§ 13 

1. Nabywca Pakietu ma prawo do rezygnacji z Pakietu w dowolnym momencie.  

2. Zmiana przez Nabywcę Pakietu typu Rachunku osobistego lub Rachunku firmowego, a także zamknięcie Rachunku 

osobistego lub Rachunku firmowego, wywołuje takie skutki jak rezygnacja z Pakietu. 

3. Rezygnacja z Pakietu nie jest jednoznaczna z rezygnacją z Rachunku osobistego i Rachunku firmowego.  

4. W przypadku rezygnacji z Pakietu lub zamknięcia Rachunku firmowego opłata za Rachunek osobisty, pobierana jest na 

zasadach określonych w Taryfie dla osób fizycznych. 

5. W przypadku rezygnacji z Pakietu lub zamknięcia Rachunku osobistego, stosuje się postanowienia §11 ust. 2. 

 

§ 14 

1.  Nabywca Pakietu ma możliwość rezygnacji z Pakietu: 

1) za pośrednictwem BOK; 

2) w placówce Banku. 

2.  W przypadku rezygnacji z Pakietu lub zamknięcia Rachunku osobistego, Rachunek firmowy zostanie automatycznie 

przekształcony na rachunek bieżący mBiznes konto Standard bez odrębnej dyspozycji Posiadacza Rachunku.  

3.  W przypadku rezygnacji z Pakietu lub zamknięcia Rachunku firmowego, Posiadacz Rachunku traci przywilej zwolnienia z 

opłaty za prowadzenie Rachunku osobistego o którym mowa w §10 ust. 1. a tym samym opłata za Rachunek osobisty 

będzie pobierana zgodnie z Taryfą dla osób fizycznych. 

4.  Jeżeli Nabywca Pakietu dokona rezygnacji z Pakietu do przedostatniego dnia roboczego bieżącego cyklu rozliczeniowego, 

Pakiet jest aktywny do końca tego cyklu rozliczeniowego. 

5. Jeżeli Nabywca Pakietu dokona rezygnacji z Pakietu w ostatnim dniu roboczym bieżącego cyklu rozliczeniowego lub później, 

Pakiet aktywny jest przez kolejny cykl rozliczeniowy. 

 

Rozdział VII Postanowienia końcowe 
 

§ 15 

Zmiana niniejszego Regulaminu odbywa na zasadach określonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków 

bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A, zwanym także Regulaminem otwierania i prowadzenia 

rachunków bieżących w mBanku.  

§ 16 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia regulaminów i warunków 

właściwych dla danego produktu lub usługi oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

2.   Zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego i art. 109 Prawa bankowego niniejszy Regulamin Usługi - Pakiet Ja-Profesjonalista 

ma charakter wiążący. 


