Formularz informacyjny o Pośredniku kredytowym

przygotowany na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim

Nazwa Pośrednika kredytowego:
mFinanse S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 74, 90-119 Łódź, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000365126, nr NIP 725 190 36 31,
kapitał zakładowy opłacony w całości 115.245.000 złotych.
Numer wpisu do działu II rejestru pośredników kredytowych: RPK 004397 (www.knf.gov.pl)
Adres siedziby Pośrednika kredytowego: mFinanse S.A. ul. Kilińskiego 74, 90-119 Łódź
Adres korespondencyjny Pośrednika kredytowego: mFinanse S.A. ul. Kilińskiego 74, 90-119 Łódź
Zakres umocowania Pośrednika kredytowego do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych:
1) Na mocy zawartej z mBank S.A. umowy outsourcingowej ma prawo do dokonywania w imieniu Banku
następujących czynności polegających na:
a) zawieraniu i zmianie umów rachunków bankowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,
według wzoru zatwierdzonego przez mBank oraz podpisywaniu potwierdzeń otwarcia rachunku bankowego;
b) zawieraniu i zmianie umów kredytów i pożyczek pieniężnych udzielanych osobom fizycznym, w tym Kredytu
Konsumenckiego;
c) zawieraniu i zmianie umów kredytów i pożyczek pieniężnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
d) zawieraniu umów ugody w sprawie spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt. 2 i 3;
e) zawieraniu i zmianie umów dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytów i pożyczek, o których
mowa w lit. 2 i 3;
f) zawieraniu i zmianie umów o kartę płatniczą, których stroną jest konsument oraz mikroprzedsiębiorca i mały
przedsiębiorca w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt. 3;
g) podpisywaniu promes kredytowych, w ramach działalności bankowej, na podstawie wydanej przez mBank decyzji
kredytowej;
h) podpisywaniu wniosków do Sądu w sprawie dokonania wpisu w rejestrze zastawów, w ramach działalności
bankowej;
i) składaniu w imieniu mBanku oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych mBanku niezbędnych do
ustanawiania prawnych zabezpieczeń udzielanych kredytów, stanowiących podstawę do dokonania wpisów w
księgach wieczystych i rejestrach publicznych, w tym w szczególności hipotek;
j) reprezentowaniu przed organami władzy publicznej będącymi organami rejestrującymi pojazdy mechaniczne w
zakresie wszelkich czynności faktycznych i urzędowych związanych z rejestracją pojazdów mechanicznych
stanowiących własność lub współwłasność mBanku albo stanowiących przedmiot zabezpieczenia mBanku, w
ramach działalności bankowej, z limitem do 450 000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, bądź
równowartości tej kwoty w innej walucie niż waluta polska;
k) wydawaniu osobom fizycznym (konsumentom i przedsiębiorcom), osobom prawnym, a także jednostkom nie
posiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną upoważnień do dokonywania
przed organem rejestrującym pojazdy samochodowe wszelkich czynności faktycznych i urzędowych
związanych z rejestracją pojazdów samochodowych stanowiących własność lub współwłasność mBanku, w
ramach działalności bankowej, z limitem do 450 000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, bądź
równowartości tej kwoty w innej walucie niż waluta polska;
l) wykonywaniu czynności faktycznych związanych z działalnością bankową,
m) w tym pozyskiwaniu dokumentów do zawarcia umów, przyjmowaniu reklamacji klientów w zakresie
uzgodnionym uprzednio z mBankiem,
n) a także pozyskiwanie klientów na produkty bankowe oferowane przez mBank zgodnie z art. 6a ustawy Prawo
bankowe, w tym również pozyskiwanie klientów przez telefon;
o) przekazywaniu wniosków kontaktowych do mLeasing Sp. z o.o., na podstawie i w związku z wykonaniem umowy
o współpracy z dnia 02.01.2013 r. zawartej pomiędzy mBank S.A. i mLeasing sp. z o.o;
p) pośredniczeniu, na podstawie umowy o współpracy z dnia 23.12.2014 r., wraz z aneksami, w pozyskiwaniu
Klientów dla produktu oferowanego przez SumUp Service Gmbh, wymienionego w załączniku nr 1 do Umowy;
q) pośredniczenie, na podstawie umowy o współpracy z dnia 3 marca 2017r., wraz z aneksami, w pozyskiwaniu
Klientów dla produktu oferowanego przez Planet Pay Sp. z o.o., wymienionego w załączniku nr 1 do Umowy;
r) udostępnianiu Klientom Materiałów Reklamowych, według wzorów i procedur przekazanych przez mBank;
s) wykonywaniu czynności obsługi sprzedażowej i posprzedażowej Klientów mBanku związanych z czynnościami
bankowymi, w szczególności dokonywania na wniosek klientów czynności w zakresie zmiany danych
osobowych oraz danych firmowych (danych przedsiębiorców) Klientów mBanku, przygotowywanie aneksów do
umów, sporządzanie notatek z inspekcji nieruchomości, sprawdzenie stanu ksiąg wieczystych, na zasadach
ustalonych przez Strony, zgodnie z procedurami wewnętrznymi mBanku, na warunkach ustalonych w
Załączniku nr 2 do Umowy;
t) przyjmowaniu i przechowywaniu dokumentacji wekslowej, stanowiącej zabezpieczenia do kredytów klientów
pozyskanych przez mFinanse,
z limitem z tytułu jednej czynności do kwoty 10 000 000 złotych lub jej równowartości
w walutach obcych na dzień dokonywania danej czynności z zastrzeżeniem limitów wskazanych w punktach
10 i 11 oraz z zastrzeżeniem, że wykonywane czynności nie mogą wykraczać poza zakres dopuszczony przez
art. 6a ustawy Prawo bankowe.
2) Na mocy umów zawartych z:
1) Alior Bank S.A. 2) Bank Millennium S.A. 3) Bank Pocztowy S.A. 4) Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5) BNP
Paribas Bank Polska S.A. 6) Idea Bank S.A. 7) ING Bank Śląski S.A. 8) mLeasing Sp. z.o.o. 9) Pekao
Bank Hipoteczny S.A. 10) PKO Bank Polski S.A. 11) PKO Bank Hipoteczny S.A. 12) Santander Bank Polska
S.A.
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Pośrednik ma prawo do:
a) prezentowania oferty Banku w zakresie umów kredytu konsumenckiego,
b) wykonywania czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, o której mowa w art. 6a ustęp 1 pkt 2
ustawy Prawo bankowe.
3) Wykonywane czynności wymienione w punktach 1) – 2) nie mogą naruszać postanowień art. 6a ustawy Prawo
bankowe z dnia 29.08.1997 r. w brzmieniu na dzień wykonywania powyższych czynności.
Pośrednik nie ma prawa do przyjmowania od Klientów opłat związanych z przygotowaniem, oferowaniem, zawieraniem
lub wykonywaniem umowy o kredyt.
Pośrednik za czynności wykonywane na mocy zawartych z Bankami umów otrzymuje od Banku wynagrodzenie
prowizyjne.
Pośrednik na dzień przedstawienia Klientowi oferty w
z kredytodawcami wymienionymi w punktach 1) - 2) powyżej.
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