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§ 1. Organizator Konkursu 

1.  „Konkurs eMakler 3-5-10”, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, 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 01.01.2015 roku wynosi 168.840.228 zł zwany dalej „Bankiem” lub „Organizatorem”.  

2. Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Konkursu nie powstaje zagrożenie 
wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy Bankiem a pracownikami Banku lub Klientami Banku. 

3. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 
niniejszego  Konkursu.  

4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także 
prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszym Konkursem. 

§ 2. Objaśnienie pojęć 

 

- aktywacja usługi - dla potrzeb niniejszego Konkursu przez aktywację usługi maklerskiej  rozumie się przejście usługi w stan 
umożliwiający składanie przez Klienta zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych na GPW. 
- aktywa – akcje na rachunku inwestycyjnym oraz należności z tytułu zawartych transakcji sprzedaży 
- GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 
- kategorie konkursowe – 3 kategorie: 3.000 zł, 5.000 zł i 10.000 zł, w ramach których przedmiotem inwestycji mogą być 
wyłącznie wybrane akcje notowane na GPW, przy czym uczestnik rozpoczyna inwestycje od wpłacenia na rachunek powiązany 
(eMAX) odpowiednio kwoty 3.000 zł, 5.000 zł i 10.000 zł 
- rachunek powiązany z eMaklerem – rachunek bankowy, prowadzony przez Bank na rzecz Uczestnika Konkursu, który 
służy do rozliczenia wszystkich operacji związanych z usługą maklerską, w szczególności pobierane są z niego środki na 
pokrycie zleceń kupna i wpływają na niego środki po rozliczeniu transakcji sprzedaży. Na potrzeby Konkursu rachunkiem 
powiązanym z usługa maklerską będzie rachunek oszczędnościowy eMAX, którego 4 ostatnie cyfry klient wskaże podczas 
zgłaszania do konkursu. Po zakończeniu Konkursu, na wniosek klienta, rachunek powiązany z usługą maklerską może zostać 
zmieniony. 
- rachunek inwestycyjny – rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny prowadzone przez DM mBanku S.A. dla 
klientów mBanku na potrzeby usługi maklerskiej mBanku. Na rachunku papierów wartościowych będącym częścią rachunku 
inwestycyjnego księgowane są nabyte przez posiadacza rachunku instrumenty finansowe. Na rachunku pieniężnym będącym 
częścią rachunku inwestycyjnego księgowane są środki finansowe posiadacza rachunku pochodzące ze sprzedaży lub innych 
operacji związanych z obrotem giełdowym, przy czym każda zaksięgowana na tym rachunku kwota niezwłocznie i 
automatycznie jest przelewana na rachunek powiązany z usługa maklerską prowadzony dla klienta w mBanku.    
- aktywna usługa maklerska -  aktywna usługa maklerska oznacza możliwość zlecania za pośrednictwem serwisu 
transakcyjnego mBanku dokonywania transakcji na GPW, których przedmiotem są papiery wartościowe, w szczególności akcje, 
prawa do akcji, prawa poboru, obligacje, certyfikaty i warranty. 
- transakcja giełdowa – zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) transakcja kupna lub sprzedaży 
instrumentu finansowego;  
- usługa maklerska – usługa świadczona przez mBank polegająca na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub 
zbycia instrumentów finansowych  

§ 3. Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs trwa w okresie od 05 maja 2015 r. do 13 czerwca 2015 r. z zastrzeżeniem ust. 2 
2. Jeżeli na dzień poprzedzający rozpoczęcie Konkursu  liczba zgłoszeń do wszystkich kategorii  Konkursu będzie niższa 

niż  500  Konkurs może nie zostać przeprowadzony. Liczba zgłoszeń do Konkursu jest aktualizowana codziennie i jest 
dostępna na stronie http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ w zakładce Konkurs emakler 3-5-10 

3. O rozpoczęciu lub odwołaniu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 04 maja 2015 r. za pośrednictwem 
komunikatu do serwisu transakcyjnego 

§ 4. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Konkurs przeznaczony jest dla Klientów indywidualnych mBanku – osób fizycznych, zwanych dalej  „Uczestnikami 
Konkursu”, którzy spełniają  łącznie następujące  warunki:  

1) są lub w momencie zgłoszenia do Konkursu będą posiadaczami bankowego rachunku oszczędnościowego eMAX; 
2) w dacie rozpoczęcia Konkursu, wskazanej w § 3 ust. 1 będą stroną „Umowy o świadczenie usług przyjmowania i 

przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych” i posiadają aktywną usługę maklerską  
3)   do dnia zakończenia Konkursu nie będą stroną „Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń          

nabycia lub zbycia instrumentów pochodnych”  
4)  w dniu rozpoczęcia Konkursu wskazanym w § 3 ust. 1 albo w dniu zgłoszenia do Konkursu, jeśli zgłoszenie nastąpi po        

dniu rozpoczęcia Konkursu, nie posiadali na rachunku inwestycyjnym zaksięgowanych żadnych instrumentów 
finansowych; 

5)  zgłoszą do dnia 17 maja 2015 r. chęć uczestnictwa w Konkursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 
deklarując kategorię konkursową, w której będą uczestniczyć oraz imię, nazwisko, numer PESEL i cztery ostatnie cyfry 
numeru rachunku eMAX, z którym od dnia rozpoczęcia Konkursu lub od następnego dnia po zgłoszeniu chęci 
uczestnictwa (jeśli zgłoszenie nastąpi w trakcie trwania Konkursu) będzie powiązana usługa maklerska. Zgłoszenie do 
Konkursu będzie jednocześnie dyspozycją powiązania usługi maklerskiej z rachunkiem eMax wskazanym w zgłoszeniu.  

6)  po zgłoszeniu do Konkursu do dnia  17 maja 2015 r. zapewnią na zadeklarowanym rachunku eMAX kwotę 
odpowiadającą wybranej na wniosku kategorii konkursowej, odpowiednio w wysokości równej: 3.000 zł odpowiadającą 
pierwszej kategorii konkursowej, 5.000 zł odpowiadającą drugiej kategorii konkursowej albo 10.000 zł  odpowiadającą 
trzeciej kategorii konkursowej. 

2. Link do formularza zgłoszeniowego będzie udostępniony na stronie https://form.mbank.pl/emakler.html oraz w 
komunikacie do serwisu transakcyjnego w zakładce Wiadomości najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem Konkursu. 

http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/
https://form.mbank.pl/emakler.html


 3/5 

3. Każdy uczestnik może brać udział w konkursie w ramach tylko jednej, wybranej na wniosku zgłoszeniowym kategorii 
konkursowej. 

4.   W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Banku oraz członkowie ich najbliższej rodziny   
(małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo). 

 
 

  

§ 5. Zasady Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest inwestowanie przez Uczestnika Konkursu środków pieniężnych w wysokości 
odpowiadającej jednej z trzech kategorii konkursowych wymienionych w § 4 ust.1 pkt. 6, tylko w akcje notowane na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA będące w składzie indeksu WIG30.  

2. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne oraz nieodpłatne. 
3. Zadaniem uczestników Konkursu jest osiągnięcie w dniu jego zakończenia (tj. wg stanu na dzień 13 czerwca 2015 

roku o godz. 23:59) w wybranej podczas zgłoszenia kategorii konkursowej jak największej wartości aktywów w sumie 
na rachunku inwestycyjnym oraz na rachunku powiązanym z eMaklerem. Wartość aktywów na rachunku 
inwestycyjnym wyliczana będzie w sposób określony w § 5 ust. 4. 

4.   Na potrzeby Konkursu aktywa na rachunkach inwestycyjnych uczestników wyceniane będą następująco: 
a) akcje – wyłącznie akcje, które nie były przedmiotem zawartej, ale nierozliczonej jeszcze transakcji sprzedaży i 
prawa do otrzymania akcji, które były przedmiotem zawartej, ale nierozliczonej jeszcze transakcji kupna, o 
których mowa w § 5 ust. 1, każdorazowo wg ceny zamknięcia z danego dnia, a w przypadku gdy nie ustalono w 
danym dniu ceny zamknięcia – według ostatniej znanej ceny zamknięcia; dla zapisanych na rachunkach 
inwestycyjnych akcji, które były przedmiotem zawartych już transakcji sprzedaży przyjmuje się wartość 0 zł, 
b) środki pieniężne – wg wartości nominalnej, w tym także należności z tytułu zawartych już transakcji sprzedaży; 
bez uwzględnienia ewentualnych środków przeznaczonych na opłacenie zawartych transakcji kupna, 
c) inne aktywa, w tym prawa z papierów wartościowych – np. prawa poboru i prawo do dywidendy, które          
przyznane zostały w trakcie Konkursu, przyjmuje się wartość 0 zł. 

 
W przypadkach łączenia się lub podziału lub wycofania z obrotu giełdowego spółek o których mowa w §  5 ust. 8, 

Organizator może określić inne niż wskazane w ust. 5 zasady wyceny aktywów na rachunkach inwestycyjnych.  
Wartość środków pieniężnych na rachunku powiązanym z eMaklerem będzie wyceniana wg wartości nominalnej. 

 
    5.    Zadanie, o którym mowa w §  5 ust. 3 uczestnicy Konkursu będą realizować poprzez zawieranie na GPW  transakcji 

kupna i sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na GPW, które będą wynikiem zleceń kupna i sprzedaży 
składanych przez nich za pośrednictwem usługi maklerskiej mBanku uczestnika powiązanej z rachunkiem eMax o 
numerze, którego 4 ostatnie cyfry uczestnik zadeklarował podczas zgłoszenia do Konkursu.   

 6.    Składanie zleceń odbywa się na warunkach określonych w „Regulaminie świadczenia przez mBank usługi 
przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych” i w „Regulaminie świadczenia 
usług maklerskich dla klientów banków” obowiązującym w DM mBanku SA. 

  7.   W ramach wybranej podczas zgłoszenia kategorii konkursowej uczestnicy rozpoczynają Konkurs z kwotą w wysokości   
równej 3.000 zł, 5.000 zł lub 10.000 zł wpłaconą na zadeklarowany podczas zgłoszenia rachunek eMax, który będzie 
rachunkiem powiązanym z eMaklerem. 

8.    Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym momencie jego trwania. Rezygnacja z 
udziału w Konkursie następuje poprzez wypłacenie przez uczestnika w trakcie Konkursu części lub całości środków z 
rachunku powiązanego z eMaklerem lub poprzez złożenie dyspozycji transferu instrumentów finansowych znajdujących 
się na rachunku inwestycyjnym.  

9.   Każdy uczestnik Konkursu powinien zrealizować co najmniej 10 transakcji giełdowych kupna i/albo sprzedaży papierów 
wartościowych, o których mowa  w § 5 ust. 1, z których każda była wynikiem odrębnego zlecenia giełdowego 
złożonego w ramach usługi maklerskiej mBanku uczestnika. 

§ 6. Wykluczenia z Konkursu 

1. Zawarcie w trakcie Konkursu na rachunku inwestycyjnym transakcji kupna, której przedmiotem są inne instrumenty 

niż wskazane w §  5 ust. 1 powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu, co oznacza, że nie będzie brany pod uwagę 
podczas wyłaniania listy zwycięzców.  

2. W trakcie Konkursu wpływ na rachunek powiązany z eMaklerem wpłaty lub przelewu innych niż wynikające z realizacji 
praw z instrumentów finansowych nabytych w ramach Konkursu, a także transfer na rachunek inwestycyjny 
instrumentów finansowych innych niż wynikające z realizacji praw z instrumentów finansowych nabytych w trakcie 
trwania Konkursu, jest równoznaczny z wykluczeniem uczestnika z Konkursu, co oznacza, że nie będzie brany pod 
uwagę podczas wyłaniania listy zwycięzców. 

3. W przypadku, gdy operacje, w tym transakcje dokonywane przez uczestnika, będą niezgodne z niniejszym 
Regulaminem lub gdy uczestnik składając zlecenia działa niezgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi, uczestnik w drodze decyzji Organizatora zostanie wykluczony z Konkursu. Od decyzji 
Organizatora dotyczącej wykluczenia uczestnika z Konkursu uczestnik może wnieść reklamację. Rozpatrzenie 
reklamacji odbywa się na zasadach określonych w § 8 niniejszego Regulaminu i w oparciu o „Regulamin przyjmowania 
i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku” dostępnego na stronie 
http://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin_przyjmowania_i_rozpatrywania_reklamacji_w_mBanku.pdfl 

 
 

§ 7. Laureaci Konkursu i nagrody 

1. W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną uczestnicy, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

2. Zwycięzcą Konkursu w jednej z trzech kategorii konkursowych zostaje uczestnik, który w momencie zakończenia 
Konkursu, tj. po rozliczeniu wszelkich transakcji oraz innych operacji zawartych do dnia 12 czerwca 2015 roku 
włącznie, posiadać będzie w sumie na rachunku inwestycyjnym i na rachunku powiązanym z eMaklerem aktywa o 
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najwyższej wartości (liczonej w sposób wskazany w § 5 ust. 4. Jeśli kilku uczestników uzyska taką samą wartość 
aktywów, to o zajętym wyższym miejscu decydować będzie wcześniejszy czas zgłoszenia do Konkursu.  

3. Ostateczna kolejność uczestników w poszczególnych Kategoriach, określana będzie na podstawie wartości aktywów w 
sumie na rachunku inwestycyjnym i na rachunku powiązanym z eMaklerem (liczonej w sposób wskazany w par. 5 ust. 
4, z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów określonych w ust. 2. 

4. Za zajęcie pierwszego miejsca w kategoriach 3.000 zł, 5.000 zł i 10.000 zł zostaną przyznane nagrody pieniężne w 
wysokości odpowiednio 3.000 zł, 5.000 zł i 10.000 zł. Każda z nagród zostanie powiększona o dodatkową nagrodę 
pieniężną w wysokości odpowiednio: 333 zł, 556 zł oraz 1.111 zł tj. o wartość odpowiadającą zryczałtowanemu 
podatkowi od nagród w konkursach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych z dn. 26 lipca 1991r. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora Konkursu do właściwego Urzędu 
Skarbowego. 

5. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w kategorii 3.000 zł zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości 300 zł 
(za drugie miejsce) oraz 200 zł (za trzecie miejsce). 
Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w kategorii 5.000 zł zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości 500 zł 
(za drugie miejsce) oraz 400 zł (za trzecie miejsce). 
Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w kategorii 10.000 zł zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości 1.000 
zł (za drugie miejsce) oraz 800 zł (za trzecie miejsce). 
Każda nagroda pieniężna powiększona będzie o kwotę środków pieniężnych stanowiącą równowartość podatku 
należnego w związku z otrzymaniem nagrody, przy czym kwota ta nie będzie wypłacona uczestnikowi lecz zostanie 
przekazana w jego imieniu właściwemu Urzędowi Skarbowemu tytułem zapłaty podatku od nagrody konkursowej. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji na swoich stronach internetowych w trakcie trwania Konkursu 
rankingu aktualnej wartości aktywów w sumie na rachunku inwestycyjnym oraz na rachunku powiązanym z 
eMaklerem uczestnika. 

§ 8. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 20 czerwca 2015 roku.  
2. Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsca w swoich kategoriach konkursowych zostaną poinformowani 

o wygranej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego.  
3. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od czwartego do ostatniego w swoich kategoriach konkursowych zostaną 

poinformowani o tym za pośrednictwem serwisu transakcyjnego bez podania miejsc, na których  zakończyli 
rywalizację w Konkursie.  

4. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone na rachunek, który w trakcie Konkursu był powiązany z eMaklerem do dnia 4 
lipca 2015 roku. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji na swoich stronach internetowych po zakończeniu Konkursu rankingu 
uczestników z podaniem inicjałów uczestnika i miasta stałego zamieszkania oraz wartości aktywów w sumie na 
rachunku inwestycyjnym oraz na rachunku powiązanym z eMaklerem uczestnika po zakończeniu Konkursu.  

 
  

§ 9. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać pisemnie na adres: mBank S.A. 
Bankowość Detaliczna, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 z  dopiskiem „Konkurs 3-5-10”, drogą elektroniczną za 
pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@mbank.pl  lub poprzez zgłoszenie ich na mLinii pod numerem telefonu: 
801 300 800 oraz w placówkach Banku. 

2. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wynikach Konkursu, o której mowa w par. 7 
ust. 2 i 3.  

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, numer rachunku, adres do korespondencji, opis 
zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika Promocji dotyczące sposobu naprawy 
szkody. Dodatkowo w przypadku reklamacji składanych na piśmie: numer PESEL oraz podpis Uczestnika Promocji. 

4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Bank, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była 
dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty ich wpływu do Banku. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem  
poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie 

ostatecznej odpowiedzi. 
6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia 

reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją. 
7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika Promocji, 

może on zwrócić się do Banku o ponowne rozpatrzenie reklamacji w  terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi 
na reklamację. 

8. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika 
Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym 
wystąpienia  
z powództwem do Sądu powszechnego. 

9. Uczestnik Promocji ma prawo zwrócenia się o pomoc do: 
1) Organizacji konsumenckich (Miejscowy lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta), 

2) Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich. 
10. Organizator Promocji podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: 
1) u operatorów Biura Obsługi Klientów, pod numerem 801 300 800  (z telefonów stacjonarnych) lub 783 300 800  (z 

telefonów komórkowych), 

mailto:kontakt@mbank.pl
http://www.mbank.pl/pomoc/zdalny-dostep/mlinia/
http://www.mbank.pl/pomoc/zdalny-dostep/mlinia/
http://www.mbank.pl/pomoc/zdalny-dostep/mlinia/
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2) na stronie internetowej www.mbank.pl/pobierz/regulamin-osobyfiz/inwestycje/Regulamin-konkursu-eMakler-3-5-
10.pdf, 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu pod nazwą „Konkurs 
eMakler 3-5-10”. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają: Regulamin przyjmowania i przekazywania 
zleceń nabycia  lub  zbycia instrumentów finansowych, Regulamin świadczenia usług maklerskich dla Klientów banków, 
przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Organizator Konkursu będzie archiwizował dokumenty dotyczące: 
1) Laureatów Konkursu przez okres 6 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ogłoszenia 

wyników Konkursu, 
2) pozostałych Uczestników Konkursu przez okres 6 lat, liczony od dnia wypłaty i wręczania nagród (dotyczy 

dokumentacji Konkursu, w tym dokumentacji dotyczącej reklamacji). 
5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4 Organizator Konkursu zniszczy dokumentację konkursową1. 
 
NOTA PRAWNA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE 
 
Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania 
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. 
Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danych akcji, prospekcie 
informacyjnym, prospekcie emisyjnym albo memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach 
internetowych poszczególnych emitentów akcji oraz w ich siedzibach.  
 
Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje. Akcje nie są depozytem bankowym. 
Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji  
może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków 
może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje mogą zostać zmniejszone o 
pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. 
 
Bank oświadcza, iż: 
1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 
roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 

2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług 
powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych 
i zmian tego posiadania, 
3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy 
inwestycyjnej – mWealth Management S.A., 
4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na 
rynku zorganizowanym, 
5) organem nadzorującym Bank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, 
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. 
 
Wszystkie informacje o ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi, a także szczegółowe 
warunki i opłaty związane z nabyciem lub zbyciem akcji określone są w: 
- Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., znajdującej się na 
http://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/osoby-fizyczne.html . 
- Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 
finansowych, znajdujących się na 
http://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin_swiadczenia_przez_mBank_uslug_przyjmowania_i_przekazywania_zle
cen_nabycia_lub_zbycia_instrumentow_finansowych.pdf  
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