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Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mBanku czerpiących korzyści 
finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w Polsce. 



Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – złóż wniosek 
Jeśli jesteś osobą fizyczną i posiadasz rachunek bieżący , złóż prosty wniosek internetowy dostępny 
w serwisie transakcyjnym i informacyjnym. Jednocześnie możesz też złożyć wniosek o aktywację 
Instrumentów pochodnych. Możesz także zadzwonić na mLinię 801 300 800. 

Wybierz sposób podpisania umowy (SMS, placówka lub mail)
    jeśli wybierzesz SMS, otrzymasz komunikat w serwisie transakcyjnym z linkiem do strony, na której 
    zapoznasz się z umową i potwierdzisz hasłem SMS-owym zawarcie umowy
    jeśli wybierzesz mail wyślemy do Ciebie pocztą elektroniczną gotowe do podpisania dokumenty. 
    Wystarczy je wydrukować, podpisać i odesłać na adres korespondencyjny mBanku
    jeśli wybierzesz placówkę, zapraszamy do wybranej na wniosku placówki, gdzie doradca podpisze z Tobą 
    umowę

Niniejszy przewodnik pokaże Ci, jak poruszać się po usłudze maklerskiej mBanku i czego od niej oczekiwać. 

eMAKLER to usługa, dzięki której możesz kupować i sprzedawać instrumenty finansowe notowane na 
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzimy ją z Domem Maklerskim mBanku SA, który dla 
Klientów eMAKLERA obsługuje rachunki inwestycyjne, na których są księgowane ich papiery wartościowe 
i pozycje na instrumentach pochodnych. 

Pod jednym loginem i hasłem masz bank i biuro maklerskie. 

1. Jakie papiery
eMakler pozwala kupować i sprzedawać
    akcje
    obligacje
    certyfikaty
    prawa do akcji (PDA)
    prawa poboru (PP)
    instrumenty pochodne (zgodnie z tabelą funkcjonalności, czyli obecnie tylko kontrakty terminowe na 
    WIG20) 

Dostępne są transakcje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), na którym jest 
notowanych większość akcji, i na rynku NewConnect, który stanowi alternatywny system obrotu dla spółek 
młodych, niespełniających progów wejścia na rynek główny GPW. 

2. Jakie zlecenia, dodatkowe warunki i ważność zlecenia 
W eMaklerze dostępne są zlecenia: 
    Po Każdej Cenie (PKC) – inwestor składający tego typu zlecenie godzi się na jego realizację bez względu 
    na kurs, jaki osiągnie akcja, w fazie notowań ciągłych zlecenie PKC realizowane jest po najlepszych 
    możliwych cenach zleceń przeciwstawnych oczekujących na realizację w arkuszu zleceń. Niezrealizowana 
    część zlecenia PKC pozostaje w arkuszu zleceń jako PKC nie powodując zawieszenia notowań
    Po Cenie Rynkowej (PCR) – zlecenie maklerskie po cenie rynkowej podlega realizacji po cenie zgłoszonego 
    wcześniej, a niezrealizowanego najlepszego zlecenia przeciwstawnego – odpowiednio sprzedaży lub kupna. 
    Niezrealizowana część zlecenia po cenie rynkowej staje się zleceniem z limitem ceny równym kursowi, 
    po jakim została zrealizowana ostatnia transakcja 
    Z limitem – limit określa maksymalna cenę zakupu lub minimalna cenę sprzedaży, jaką gotowy jest 
    zaakceptować inwestor, możliwa jest częściowa realizacja lub brak realizacji zlecenia, jeżeli po przeciwnej 
    stronie rynku (arkusza zleceń) nie ma dostatecznej liczby akcji lub zleceń przeciwnych
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    Zlecenie PEG - to zlecenie z limitem powiązanym z kursem referencyjnym (tzn. z limitem podążającym za 
    zmianami kursu referencyjnego). Kursem referencyjnym dla zlecenia PEG jest limit najlepszego zlecenia 
    po tej samej stronie arkusza co zlecenie PEG (tzw. Primary PEG). Limit zlecenia PEG jest aktualizowany 
    w sposób ciągły. Zlecenia typu PEG są specjalnie oznakowane w arkuszu (są odróżnialne od pozostałych 
    typów zleceń). 

Na formatce zlecenia można wybrać tylko jedną z powyższych opcji. 

Oznaczenie ważności zlecenia: 
    Data – konkretna data ważności zlecenia; domyślnie ustawiona jest data bieżąca. W celu wystawienia 
    zlecenia z dłuższym terminem ważności (maksymalnie do końca bieżącego roku) należy zmienić 
    odpowiednio datę ważności 
    WDC (Ważne Do Czasu) - Zlecenia z ważnością WDC pozostają w arkuszu zleceń do czasu określonego przez 
    składającego zlecenie. Czas wygaśnięcia odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego i jest określany 
    z dokładnością do 1 sekundy
    WLA (wykonaj lub anuluj) – zlecenie WLA może być wykonane tylko w całości. W przypadku gdy realizacja 
    zlecenia w całości nie jest możliwa, zlecenie traci ważność
    WIA (wykonaj i anuluj, ważne do pierwszego wykonania) – zlecenie WIA podlega realizacji w stopniu 
    wynikającym z arkusza zleceń, natomiast jego niezrealizowana część traci ważność i automatycznie jest 
    usuwana z karnetu zleceń
    WNF (Ważne Na najbliższy Fixing) - Zlecenia z ważnością WNF są przyjmowane do systemu w trakcie każdej 
    fazy sesji, ale są aktywne tylko na najbliższym fixingu (otwarciu, zamknięciu, lub podczas odwieszenia 
    instrumentu). Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu. Wszystkie
    zlecenia WNF są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji
    WNZ (Ważne Na Zamknięcie) - Zlecenia z ważnością WNZ są przyjmowane w trakcie każdej fazy sesji, ale 
    biorą udział tylko w najbliższym fixingu na zamknięcie notowań. Niezrealizowana część zlecenia jest 
    usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu na zamknięcie. Wszystkie zlecenia WNZ są automatycznie 
    anulowane po zakończeniu sesji

3. Jak wygląda Twój rachunek 
Usługa maklerska w mBanku jest powiązana z rachunkiem bankowym, dzięki temu składając zlecenie kupna 
nie musisz wykonywać dodatkowego przelewu środków finansowych. Są one pobierane bezpośrednio 
z rachunku powiązanego, bez dodatkowej dyspozycji. Po sprzedaży papierów i rozliczeniu transakcji również 
bez dodatkowej dyspozycji środki są przelawane na rachunek powiązany z usługa maklerska

Usługa maklerska prezentuje liczby instrumentów finansowych, które aktualnie posiadasz. Papiery 
wartościowe wyceniane są w kolumnie „Aktualna wartość” według kursów zamknięcia z dnia poprzedniego. 
W kolumnie „Blokady” znajdują się walory zablokowane pod zlecenie. 

Prezentowane są też pozycje na instrumentach pochodnych w poszczególnych portfelach oraz wartości 
depozytu zabezpieczającego i depozytu do uzupełnienia.

Dodatkowe warunki, czyli parametry niewymagane w zleceniu: z limitem aktywacji, WUJ i MWW – 
wykorzystywane przez bardziej zaawansowanych inwestorów, więcej na ich temat dowiesz się na 
www.mBank.pl w zakładce Oferta indywidualna/Inwestycje/eMAKLER. 

Na formatce zlecenia można wybrać tylko jedno oznaczenie ważności w zleceniu. Więcej na temat 
rodzajów zleceń, dodatkowych warunków i oznaczeń ważności zlecenia dowiesz się na www.mBank.pl 
w zakładce Oferta indywidualna/Inwestycje/eMAKLER. 
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4. Jak kupić/sprzedać akcje
Aby kupić lub sprzedać akcje, należy złożyć zlecenie kupna lub sprzedaży: 
1. Wejdź do modułu „Giełda” w serwisie transakcyjnym mBanku (po zalogowaniu 
     Moje Finanse>Inwestycje>Giełda)
2. Wybierz z lewego Menu Kupno Papierów/Sprzedaż Papierów
3. Wybierz typ instrumentu, a następnie nazwę instrumentu, który chcesz kupić/sprzedać (w zleceniu kupna 
     wystarczy podać 1, 2 lub 3 początkowe litery nazwy akcji i system sam podpowie odpowiednią nazwę)
4. Podaj liczbę instrumentów 
5. Podaj limit ceny lub zaznacz PKC, PCR lub PEG

Limit aktywacji, WUJ i MWW nie są obowiązkowe. Określ ważność zlecenia. Jeżeli nic nie zmienisz, zlecenie 
będzie ważne do końca sesji w dniu podanym na stronie. 

Możesz ograniczyć formatkę zlecenia tylko do wymaganych parametrów przez odznaczenie pola 
„Pokaż więcej parametrów”. Jeśli podałeś wymagane parametry zlecenia, wybierz „Dalej>>”. 
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Oprócz akcji i pochodnych na rachunku prezentowane są także należności, czyli środki uzyskane ze sprzedaży 
papierów, za które możesz kupić inne papiery, ale nie możesz ich na razie wypłacić. Wypłata będzie możliwa, 
kiedy zostaną one rozliczone, co odbywa się 2. dnia roboczego po zawarciu transakcji. Zostają one wtedy 
przelane na rachunek powiązany z eMaklerem z opisem WOLNE ŚRODKI. 

Prezentujemy także kwoty, za jakie możesz w danej chwili kupić akcje lub obligacje, a także saldo rachunku 
pieniężnego w mDM oraz jego numer, który może być przydatny, np. gdy będziesz chciał zdeponować akcje 
kupione w innym biurze maklerskim. 
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Zlecenie kupna, formatka niepełna.

Zlecenie sprzedaży, formatka pełna.

Zlecenie kupna, formatka pełna.



Zlecenie sprzedaży, formatka niepełna.

Jeśli parametry Twojego zlecenia są prawidłowe, zostanie ono niezwłocznie przekazane do Domu 
Maklerskiego mBanku do realizacji na giełdzie. 

UWAGA! 
W każdej chwili możesz skorzystać z pomocy klikając w link "Pomoc" na końcu każdego wiersza formatki 
zlecenia. 

Pamiętaj, codziennie możesz skorzystać z możliwości wyłączenia haseł jednorazowych, aby nie być 
zmuszonym do potwierdzania każdego zlecenia. Możesz to zrobić w trakcie składania zlecenia, zaznaczając 
odpowiedni check-box lub w opcji „Wyłącz hasła” dostępnej w lewym menu w opcji „Dane i ustawienia". 
Ze względów bezpieczeństwa wyłączenie haseł obowiązuje tylko w usłudze maklerskiej i tylko do końca 
danego dnia. 

Dla większej wygody i płynności obsługi, Klienci eMAKLERA posiadający abonament notowań ciągłych 
(bez względu na liczbę ofert) mają możliwość wyłączenia mechanizmu automatycznego wylogowania 
z serwisu transakcyjnego po20 minutach bezczynności użytkownika. Aby skorzystać z tej opcji, należy 
wybrać „Notowania ciągłe” z lewego menu, a następnie „Podtrzymywanie sesji”. Podtrzymywanie sesji działa 
tylko przy włączonym applecie notowań standardowych lub aplikacji mStatica.

5. Historia zleceń 

W zależności od potrzeb możesz je wyświetlić w wybranym przedziale czasowym, ze względu na rodzaj 
zlecenia (kupno/sprzedaż) lub prześledzić historię zleceń na konkretnym papierze. Możesz także 
wyeksportować dane do pliku PDF, CSV lub HTML. 

W eMAKLERZE prezentowane są zlecenia bieżące (z bieżącego dnia) w głównym menu eMAKLERA 
oraz z poprzednich dni w menu Inwestycje>Giełda>Historie offline>Historia zleceń. 
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Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – złóż wniosek 
Jeśli jesteś osobą fizyczną i posiadasz rachunek bieżący , złóż prosty wniosek internetowy dostępny 
w serwisie transakcyjnym i informacyjnym. Jednocześnie możesz też złożyć wniosek o aktywację 
Instrumentów pochodnych. Możesz także zadzwonić na mLinię 801 300 800. 

Wybierz sposób podpisania umowy (SMS, placówka lub mail)
    jeśli wybierzesz SMS, otrzymasz komunikat w serwisie transakcyjnym z linkiem do strony, na której 
    zapoznasz się z umową i potwierdzisz hasłem SMS-owym zawarcie umowy
    jeśli wybierzesz mail wyślemy do Ciebie pocztą elektroniczną gotowe do podpisania dokumenty. 
    Wystarczy je wydrukować, podpisać i odesłać na adres korespondencyjny mBanku
    jeśli wybierzesz placówkę, zapraszamy do wybranej na wniosku placówki, gdzie doradca podpisze z Tobą 
    umowę

Niniejszy przewodnik pokaże Ci, jak poruszać się po usłudze maklerskiej mBanku i czego od niej oczekiwać. 

eMAKLER to usługa, dzięki której możesz kupować i sprzedawać instrumenty finansowe notowane na 
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzimy ją z Domem Maklerskim mBanku SA, który dla 
Klientów eMAKLERA obsługuje rachunki inwestycyjne, na których są księgowane ich papiery wartościowe 
i pozycje na instrumentach pochodnych. 

Pod jednym loginem i hasłem masz bank i biuro maklerskie. 

1. Jakie papiery
eMakler pozwala kupować i sprzedawać
    akcje
    obligacje
    certyfikaty
    prawa do akcji (PDA)
    prawa poboru (PP)
    instrumenty pochodne (zgodnie z tabelą funkcjonalności, czyli obecnie tylko kontrakty terminowe na 
    WIG20) 

Dostępne są transakcje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), na którym jest 
notowanych większość akcji, i na rynku NewConnect, który stanowi alternatywny system obrotu dla spółek 
młodych, niespełniających progów wejścia na rynek główny GPW. 

2. Jakie zlecenia, dodatkowe warunki i ważność zlecenia 
W eMaklerze dostępne są zlecenia: 
    Po Każdej Cenie (PKC) – inwestor składający tego typu zlecenie godzi się na jego realizację bez względu 
    na kurs, jaki osiągnie akcja, w fazie notowań ciągłych zlecenie PKC realizowane jest po najlepszych 
    możliwych cenach zleceń przeciwstawnych oczekujących na realizację w arkuszu zleceń. Niezrealizowana 
    część zlecenia PKC pozostaje w arkuszu zleceń jako PKC nie powodując zawieszenia notowań
    Po Cenie Rynkowej (PCR) – zlecenie maklerskie po cenie rynkowej podlega realizacji po cenie zgłoszonego 
    wcześniej, a niezrealizowanego najlepszego zlecenia przeciwstawnego – odpowiednio sprzedaży lub kupna. 
    Niezrealizowana część zlecenia po cenie rynkowej staje się zleceniem z limitem ceny równym kursowi, 
    po jakim została zrealizowana ostatnia transakcja 
    Z limitem – limit określa maksymalna cenę zakupu lub minimalna cenę sprzedaży, jaką gotowy jest 
    zaakceptować inwestor, możliwa jest częściowa realizacja lub brak realizacji zlecenia, jeżeli po przeciwnej 
    stronie rynku (arkusza zleceń) nie ma dostatecznej liczby akcji lub zleceń przeciwnych
    

6. Historia transakcji

W eMAKLERZE prezentowane są transakcje bieżące (z bieżącego dnia) w głównym menu eMAKLERA oraz 
z poprzednich dni w menu Inwestycje>Giełda>Historie offline>Historia transakcji. 

„Historia zleceń” zawiera: datę sesji, na która zostało złożone zlecenie, numer zlecenia, rodzaj zlecenia 
(kupno/sprzedaż), nazwę papieru, liczbę walorów, limit ceny, limit aktywacji i status zlecenia. Na liście zleceń 
bieżących dodatkowo są opcje „Anuluj” i „Modyfikuj”, dzięki którym, jeśli zlecenie nie jest całkowicie 
zrealizowane, możesz anulować lub zmodyfikować złożone zlecenie. 
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„Historia transakcji” zawiera: datę zawarcia transakcji, nazwę papieru, rodzaj zlecenia (kupno/sprzedaż), 
liczbę walorów, kurs i wartość transakcji. 

W zależności od potrzeb możesz je wyświetlić w wybranym przedziale czasowym, ze względu na rodzaj 
transakcji (kupno/sprzedaż) lub prześledzić historię transakcji na konkretnym papierze. Możesz także 
wyeksportować dane do pliku PDF, CSV lub HTML. 
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Po kliknięciu w nazwę papieru na liście transakcji możesz obejrzeć szczegóły danej transakcji.

7. Historia finansowa
Historia finansowa prezentuje operacje na rachunku pieniężnym, jaki każdy Klient usługi maklerskiej posiada 
w Domu maklerskim mBanku. Są to głównie operacje dotyczące składanych zleceń, ich anulacji, wpływu 
dywidendy itp. Możesz ją wywołać z lewego menu z opcji "Historie offline". Zawiera ona tylko operacje 
wykonane do końca poprzedniego dnia. Możesz także wyeksportować dane do pliku PDF, CSV lub HTML. 
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8. Dochód/CRR 
Funkcja Dochód/CRR to codzienny rejestr rozliczeń na instrumentach pochodnych. W ramach CRR strona 
„wygrywająca” codziennie otrzymuje wypłatę, a strona  „przegrywająca” dopłaca. 

W eMAKLERZE opcja ta dostępna jest w menu Inwestycje>Giełda>Historie offline>Dochód/CRR. W opcji 
Dochód/CRR prezentowana jest strata lub zysk na danej serii kontraktu w danym dniu w danym portfelu.



9. Powiadomienia o konieczności uzupełnienia depozytu
Każdy klient grający na instrumentach pochodnych, u którego po rozliczeniu sesji okaże się, że jest 
konieczność uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i u którego brak wystarczających środków na rachunku 
transakcyjnym do uzupełnienia depozytu , otrzyma obligatoryjnie komunikat do serwisu transakcyjnego, 
w którym będzie informacja o kwocie jaką trzeba uzupełnić oraz ostatecznej dacie i godzinie uzupełnienia. 
Klienci którzy ustawią sobie dodatkowo powiadomienie SMS, będą otrzymywać te same informacje na telefon 
komórkowy. Brak uzupełnienia depozytu w podanym w wiadomości terminie będzie skutkował wystawieniem
automatycznie zleceń interwencyjnych zamykających pozycje potrzebne do uzupełnienia depozytu. 
Zlecenia interwencyjne są wystawiane PKC i nie ma możliwości ich anulowania. Uzupełnienie depozytu 
odbywa się przez zasilenie rachunku transakcyjnego, z którego Dom Maklerski mBanku pobiera środki na 
depozyt. Sposób powiadamiania o konieczności uzupełnienia depozytu jest prezentowany w „Szczegółach 
umowy” w polu „Sposób powiadamiania o braku depozytu”.

10. Szybkie zlecenia
Funkcja szybkich zleceń umożliwia przekazywanie zleceń na giełdę bezpośrednio z pierwszego kroku zlecenia 
bez wyświetlania podsumowania wprowadzonych parametrów i dodatkowego zatwierdzenia dyspozycji 
znacznie skracając dzięki temu czas złożenia zlecenia.

11. Notowania ciągłe
Klienci usługi maklerskiej mogą korzystać z możliwości obserwowania notowań giełdowych w czasie 
rzeczywistym korzystając z prostej tabeli lub zaawansowanej aplikacji mStatica umożliwiającej podgląd 
kursów i wykresów notowanych instrumentów oraz przeprowadzenie analizy technicznej online. Oferujemy 
także notowania mobilne dostępne na większości telefonów komórkowych  W celu aktywacji notowań należy 
wybrać z lewego menu w serwisie transakcyjnym opcję „Notowania ciągłe” wybrać sposób prezentacji 
notowań (standardowe lub mStatica) oraz podać liczbę ofert i liczbę miesięcy abonamentu. 1 oferta jest 
bezpłatna. Aby korzystać z aplikacji  mStatica należy ściągnąć program ze strony mBanku i go zainstalować. 
Zalecamy instalację w lokalizacji zgodnej z sugerowaną przez instalator podczas instalacji. Notowania 
standardowe działają bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Co to znaczy 1 i 5 ofert 
1 oferta w notowaniach ciągłych oznacza, że użytkownik widzi w tabeli tylko najlepszą ofertę (zlecenie) kupna, 
czyli z najwyższą ceną, i najlepszą ofertę (zlecenie) sprzedaży, czyli z najniższą ceną, oczekujące aktualnie 
w arkuszu zleceń giełdowych dla wybranych spółek w swojej tabeli. 

Przykładowy koszyk notowań standardowych dla 1 oferty 

W przypadku 5 ofert inwestor widzi 5 kolejnych, najlepszych ofert kupna i sprzedaży na swoich spółkach.
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Przykładowy koszyk notowań standardowych dla 1 oferty 

Przykładowy widok aplikacji mStatica 1 oferty 

12. Zlecenia z limitem aktywacji
Zlecenia z limitem aktywacji to rodzaj zleceń giełdowych umożliwiających inwestorom reagowanie na 
określoną sytuację rynkową bez konieczności składania dodatkowego zlecenia. 

Zlecenie sprzedaży z limitem aktywacji pozwala inwestorowi uaktywnić jego zlecenia sprzedaży, wcześniej 
przekazane na giełdę, po osiągnięciu założonego przez niego kursu, podczas spadku ceny. Czyli jest to sposób 
na opuszczenie rynku, ograniczający ewentualne straty. 

Zlecenie kupna z limitem aktywacji umożliwia inwestorom uaktywnienie jego zlecenia kupna, w momencie 
osiągnięcia określonego przez niego kursu podczas wzrostu ceny. Pozwala zatem szybko zareagować na 
wzrost kursu i korzystanie, po realizacji zlecenia, na dalszej ewentualnej aprecjacji ceny papieru. 

Wartość limitu aktywacji jest z reguły wynikiem analizy technicznej wykresu akcji, a przy zleceniach 
sprzedaży dodatkowo dochodzi subiektywny czynnik akceptacji wysokości straty. 

    Zlecenie STOP LOSS – jest to zlecenie z limitem aktywacji bez określonego limitu wykonania (PKC)
    Zlecenie STOP LIMIT – jest zleceniem z limitem aktywacji z określonym limitem wykonania zlecenia
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Zasady składania zleceń KUPNA z limitem aktywacji 
Limit aktywacji w zleceniu kupna musi być: 
    wyższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia 
    do systemu giełdowego WARSET-u). Jeśli jest równe lub mniejsze, zostaje odrzucone przez giełdę (status 
    w eMAKLERZE – NIEZREALIZOWANA I ZAMKNIĘTA) 
    równy lub niższy limitowi wykonania zlecenia (tę relację sprawdza system mBanku nie pozwalając złożyć 
    zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty) 

Zasady składania zleceń SPRZEDAŻY z limitem aktywacji 
Limit aktywacji w zleceniu sprzedaży musi być: 
    niższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia 
    do systemu giełdowego WARSET-u). Jeśli jest równe lub większe, zostaje odrzucone przez giełdę (status 
    w eMAKLERZE – NIEZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE)
    równy lub wyższy limitowi wykonania zlecenia (tę relację sprawdza system mBanku nie pozwalając złożyć 
    zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty)

13. Rachunek transakcyjny 
To specjalny rachunek otwierany automatycznie i obowiązkowo dla Klientów, którzy składają wniosek 
o aktywacje usługi Instrumentów pochodnych. Służy on do wszystkich rozliczeń związanych z inwestowaniem 
na giełdzie, a więc przelewy na zakup papierów, przelewy ze sprzedaży, dywidendy, opłaty za notowania itp. 
będą realizowane na rachunku transakcyjnym. Również pobranie środków na depozyt zabezpieczający 
i uzupełnienia depozytu będą realizowane z tego rachunku.  

14. Wycena portfela 
W tej opcji prezentowane są historyczne wartości portfela papierów wartościowych i stan poszczególnych 
walorów w portfelu w przeszłości.

15. Kalkulator zysków i strat
Prezentuje zyski i straty na papierach z rynku kasowego na podstawie średniej ceny kupna. Będzie też 
prezentowana suma zysków i strat na wszystkich papierach będących aktualnie w portfelu. Kalkulator nie 
uwzględnia zapłaconych prowizji.

Funkcja "Kalkulator zysków i strat" w usłudze maklerskiej prezentuje prawidłowe wyliczenia dla transakcji 
giełdowych (i tylko dla transakcji giełdowych) zawartych za pośrednictwem usługi maklerskiej. Kalkulator, 
przy przeliczaniu średniej ceny kupna, nie uwzględnia cen papierów zaksięgowanych na rachunku w inny 
sposób niż w wyniku transakcji giełdowych zawartych za pośrednictwem usługi maklerskiej (np. zakup akcji
w ramach wykonania praw poboru, transfer z innego DM, zdeponowanie papierów, niektóre oferty publiczne, 
scalenia akcji w przypadku posiadania przez inwestora przed scaleniem liczby akcji nie będącej 
wielokrotnością parytetu wymiany akcji, np. parytet 5:1, liczba akcji przed scaleniem 232 – w tej sytuacji 
kalkulator nie uwzględni scalenia). W powyższych przypadkach kalkulacja zostaje zamrożona. Prawidłowe 
przeliczanie dla tych pozycji nastąpi po wyzerowaniu stanu danej pozycji i ponownym kupnie papierów 
na giełdzie.

Podczas wdrażania kalkulatora w listopadzie 2011 r.  system próbował przeliczyć dane historyczne. Jeśli było 
to możliwe, tzn. nie wystąpiły niespójności danych między liczba papierów w transakcjach kupna, a liczba 
papierów na rachunku, to średnia cena kupna została przeliczona. Pozycje, dla których nie było możliwe 
przeliczenie są prezentowane w systemie według kursów zamknięcia z dnia 18 listopada 2011r i również 
według tej ceny będą przeliczane kolejne średnie ceny przy transakcjach kupna. Prawidłowe przeliczanie 
także dla tych pozycji nastąpi po wyzerowaniu stanu danej pozycji i ponownych transakcjach kupna.
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16. Co to jest Daytrading
To funkcjonalność eMAKLERA pozwalająca naszym aktywnym Klientom zmniejszyć prowizje od zleceń. 

Aby wykorzystać możliwości, jakie daje DAYTRADING, należy: 
    w trakcie jednej sesji giełdowej kupić i sprzedać akcje tej samej spó.ki (oznaczone tym samym kodem 
    ISIN) 
    w trakcie jednej sesji giełdowej sprzedać i odkupić akcje tej samej spółki (oznaczone tym samym kodem 
    ISIN)
    spełnić dodatkowe warunki określone na stronie 
    http://www.mbank.pl/pomoc/info/inwestycje/daytrading-aktualizacja.html 

W obu przypadkach prowizja od transakcji, której wartość będzie mniejsza, wynosi 0,25%. Powyższe zasady 
obowiązują także przy transakcjach na certyfikatach, prawach poboru i Prawa Do Akcji. 

17. Atrakcyjny kredyt na rynek pierwotny 
mEMISJA Plus 
Kredyt mEmisja Plus przeznaczony jest na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym. Celem 
kredytu jest możliwość zastosowania przez Klientów eMAKLERA dźwigni finansowej, umożliwiajacej nabycie 
większej liczby papierów wartościowych niż za posiadane środki własne, a w szczególności w ofertach, 
w których spodziewany jest popyt znacznie przewyższający podaż. 

Najważniejsze cechy kredytu mEmisja: 
    tylko jedna wizyta Klienta w banku – raz podpisana umowa obowiązuje przy wszystkich kolejnych ofertach 
    kredytowych
    obsługa kredytu przez internet lub mLinię – podwyższenie kredytu, wcześniejsza spłata, zapis na akcje
    automatyczna spłata kredytu – po przydziale lub w dniu ostatecznej spłaty

18. Jak zapisać się na akcję nowej emisji w ramach prawa 
poboru (PP) 
Nowa emisja akcji z prawem poboru daje możliwość dotychczasowym akcjonariuszom objęcia tych akcji 
bez redukcji po zwykle niższej cenie niż rynkowa w liczbie proporcjonalnej do liczby posiadanych „starych” 
akcji. Każdy akcjonariusz, który w dniu ustalenia prawa poboru określanym przez spółkę, posiada na prawach 
własności akcje tej spółki, otrzymuje za jedną akcję jedno prawo poboru i może zapisać się w określonym 
terminie na nowe akcje. 

O pojawieniu się emisji z prawem poboru mBank informuje swoich klientów za pośrednictwem linku 
w serwisie transakcyjnym pojawiającym się na stronie „Posiadane instrumenty finansowe” przy prawie 
poboru, w ramach którego trwają zapisy. 

Bardzo ważne jest, aby wykorzystać posiadane prawa poboru w jeden z poniższych sposobów, w przeciwnym 
razie inwestor poniesie stratę: 
     sprzedać PP w obrocie giełdowym
     zapisać się na akcje nowej emisji w terminie podstawowym 

Dyspozycje zapisu klienci eMAKLERA składają w serwisie transakcyjnym w opcji „Emisja z prawem poboru”. 
Należy skorzystać ze ścieżki Logowanie >Moje Finanse>Inwestycje>Giełda>Emisje z prawem poboru. 
Dyspozycję można również złożyć przez mLinię. Więcej na ten temat znajdziesz na www.mBank.p 
w zakładce Oferta Indywidualna>Inwestycje/eMAKLER.
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19. Jak złożyć dyspozycję
     zgłoszenia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
     odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży akcji
     wykupu certyfikatów inwestycyjnych 
     transferu portfela
W celu złożenia którejkolwiek z powyższych standardowych dyspozycji lub innej nietypowej skontaktuj 
się z mLinią w godzinach 08:00-21:00. 

20. Jak zdeponować swoje papiery wartościowe  w mBanku
Jeśli kupiłeś akcje, obligacje lub certyfikaty inwestycyjne na rynku pierwotnym lub dostałeś akcje 
pracownicze i posiadasz je w postaci świadectwa depozytowego lub potwierdzenia nabycia, możesz 
je zdeponować w mBanku i dysponować nimi za pośrednictwem eMAKLERA. 

W celu zdeponowania papierów wartościowych wypełnij „Dyspozycję potwierdzenia świadectwa 
depozytowego” dostępna na http://www.mbank.pl/pomoc/info/inwestycje/deponowanie.html w zakładce 
Oferta Indywidualna>Inwestycje/eMAKLERi prześlij wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającym nabycie 
tych papierów wartościowych (wystawionym przez podmiot pełniacy rolę sponsora emisji lub inny podmiot, 
na którego koncie zapisane są te papiery wartościowe – „Świadectwo depozytowe” lub 
„Potwierdzenie nabycia”) na adres: 

21. Jakie opłaty 

Dom Maklerski mBanku S.A. 
eMAKLER 
ul. Wspólna 47/49 
00-684 Warszawa 

Dom Maklerski mBanku nie przyjmuje dokumentów przekazywanych osobiście! 

Aktywacja usługi eMakler i Instrumenty pochodne  

Prowadzenie usługi eMakler i Instrumenty pochodne   

Prowizja od transakcji na rynku akcji, praw do akcji, praw poboru  i 
certyfikatów inwestycyjnych zawieranych przez internet  

Prowizja od transakcji na rynku akcji, praw do akcji, praw poboru i 
certyfikatów inwestycyjnych zawieranych przez mLinię

Prowizja od transakcji na rynku kontraktów terminowych zawiera-
nych przez internet 

Prowizja od transakcji na rynku kontraktów terminowych zawiera-
nych przez mLinię

Prowizja od transakcji na rynku obligacji zawieranych przez internet 

0 zł  

0 zł   

0,39% wartości 
transakcji 

1% wartości 
transakcji

9 zł od jednego 
kontraktu 

15 zł od jednego 
kontraktu

0,19% wartości 
transakcji
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Prowizja od transakcji na rynku akcji, praw do akcji, praw poboru i 
certyfikatów inwestycyjnych zawieranych przez internet i mLinię w 
ramach DAYTRADINGU

Prowizja od transakcji na rynku obligacji zawieranych przez mLinię 

Prowizja minimalna

1 oferta w notowaniach ciągłych  

0,25% 

0,25% 

3 zł 

0 zł 

22. Słowniczek pojęć
Akcja – papier wartościowy, stwierdzający udział jego właściciela w kapitale akcyjnym spółki akcyjnej, 
a także dający prawa majątkowe (dywidenda, udział w majątku spółki po jej likwidacji) i korporacyjne 
(prawo do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo poboru). 

Akcjonariusz – właściciel akcji. 

Arkusz zleceń – skumulowane zestawienie wszystkich zleceń kupna i sprzedaży na dany papier wartościowy 
przekazanych do systemu giełdowego w danym momencie, ułożone w odpowiednim porządku. 

Asymilacja – połączenie dwóch serii tego samego papieru wartościowego. 

Cena emisyjna – cena akcji spółki obowiązująca w ofercie publicznej na rynku pierwotnym. 

Certyfikat inwestycyjny – papier wartościowy na okaziciela, emitowany przez fundusze inwestycyjne typu 
zamkniętego. W przeciwieństwie do jednostek uczestnictwa funduszy otwartych, certyfikat inwestycyjny 
może być przedmiotem obrotu giełdowego. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie dokonuje umorzeń na
wzór funduszy otwartych. Giełda jednak nie jest jedynym miejscem, gdzie może dojść do wymiany 
certyfikatów pomiędzy uczestnikami funduszu. Taką operację można wykonać sporządzając umowę 
cywilno-prawna sprzedaży. 

Dematerializacja – proces zamiany formy papieru wartościowego z materialnej, w postaci zapisu na papierze, 
na niematerialna – w postaci zapisu elektronicznego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

Dogrywka – faza sesji giełdowej w notowaniach ciągłych i jednolitych. W notowaniach ciągłych dogrywka 
odbywa się po fazie zamknięcia notowań ciągłych i można na niej zawierać transakcje po kursie określonym 
na zamknięciu. W notowaniach jednolitych dogrywka odbywa się po fixingach i można na nią składać 
zlecenia i zawierać transakcje po cenie ustalonej na fixingu. 

Dywidenda – część zysku spółki wypracowanego w roku bilansowym przeznaczana przez zarząd spółki dla 
akcjonariuszy. Uchwałę zarządu w sprawie dywidendy zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki. 

Emisja akcji – proces sprzedaży i wprowadzania na rynek nowych akcji przeprowadzany przez spółkę. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną Tabelą Opłat i Prowizji dostępną na stronie www.mBank.pl 
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Emitent – podmiot wystawiający papier wartościowy w swoim imieniu. W przypadku akcji emitentem jest 
spółka akcyjna. W przypadku obligacji skarbowych emitentem jest Skarb Państwa. Obligacje inne niż 
skarbowe mogą być emitowane przez przedsiębiorstwa (obligacje korporacyjne) lub gminy 
(obligacje komunalne). Emitentem warrantów może być biuro maklerskie lub bank. Certyfikaty inwestycyjne 
emitują Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. 

Indeks giełdowy – miernik zmian cen papierów wartościowych, obejmujący wszystkie papiery wartościowe 
danego typu lub ich wybraną opcję. 

ISIN – unikalny kod papieru nadawany przez KDPW każdej serii papieru wartościowego w obrocie publicznym. 
Każda seria papieru posiada inny kod do momentu asymilacji z pozostałymi walorami danego emitenta, 
z reguły notowanymi już na giełdzie. 

Jak zarobić na kontraktach terminowych - specyfika kontraktów terminowych pozwala na zarabianie zarówno 
na wzrostach kursu, jak i na spadkach. Na wzrostach zarabiamy jeśli otworzymy pozycję długą (kupno) i kurs 
będzie szedł w górę, a na spadkach jeśli otworzymy pozycję krótką (sprzedaż) i kurs będzie spadał. Możliwe 
jest to dzięki temu, że nie mając na rachunku żadnych pozycji na kontraktach można kontrakt kupić 
(otworzyć pozycję długą) lub także sprzedać (otworzyć pozycję krótką). W serwisie transakcyjnym pozycja 
krótka ma znak „-„ przy liczbie pozycji, a pozycja długa, jako dodania,jest bez znaku. A więc najważniejsza 
jest umiejętność przewidzenia ruchu kursu. Np. otwierając 1 pozycję długą na kontrakcie po kursie 2530pkt. 
i zamykając ją po kursie 2595pkt. zarabiamy 65pkt., co daję nam zysk(nie licząc prowizji) 1300zł, ponieważ 
każdy punkt na kontraktach terminowych na WIG20 to 20 zł. I analogicznie otwierając 1 pozycje krótką 
po kursie 2530pkt. , a następnie zamykając ją po kursie 2450pkt. zarabiamy 80pkt., czyli 1600zł.

Kapitalizacja rynkowa spółki – iloczyn: kurs giełdowy x liczba akcji. 

KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., instytucja organizująca, prowadząca i nadzorująca 
system zapewniający prowadzenie depozytu papierów wartościowych, rozliczanie transakcji zawieranych 
w obrocie papierami wartościowymi i realizację zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów 
wartościowych. 

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, organ sprawujący nadzór m.in. nad rynkiem instrumentów 
finansowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie 
do publicznego obrotu. Prowadzi także nadzór nad giełdami towarowymi. 

Kontrakt terminowy - to umowa, w której kupujący zobowiązuje się do zakupienia w przyszłości określonego 
„towaru”,zwanego instrumentem bazowym. Sprzedający zobowiązuje się natomiast do sprzedania 
określonego w kontrakcie instrumentu bazowego. Najczęściej zamiast fizycznej dostawy towaru (co czasami 
jest nierealne) dokonuje się rozliczenia pieniężnego transakcji. W praktyce kontrakt terminowy jest 
„zakładem” pomiędzy stronami. Kupno określa się jako zajęcie pozycji długiej (znak „+”), natomiast sprzedaż 
jako zajęcie pozycji krótkiej (znak „-”). Kupujący przewiduje, że instrument bazowy w określonej przyszłości 
wzrośnie, a sprzedający, że spadnie. 

Kurs jednolity – kurs giełdowy ogłaszany dwa razy dziennie o godz. 11.00 i 15.00 (stan na 20.11.2014 r.)  
dla spółek notowanych systemie kursu jednolitego. Jest to kurs, po jakim są zawierane transakcje na tych 
spółkach. 



Zasady składania zleceń KUPNA z limitem aktywacji 
Limit aktywacji w zleceniu kupna musi być: 
    wyższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia 
    do systemu giełdowego WARSET-u). Jeśli jest równe lub mniejsze, zostaje odrzucone przez giełdę (status 
    w eMAKLERZE – NIEZREALIZOWANA I ZAMKNIĘTA) 
    równy lub niższy limitowi wykonania zlecenia (tę relację sprawdza system mBanku nie pozwalając złożyć 
    zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty) 

Zasady składania zleceń SPRZEDAŻY z limitem aktywacji 
Limit aktywacji w zleceniu sprzedaży musi być: 
    niższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia 
    do systemu giełdowego WARSET-u). Jeśli jest równe lub większe, zostaje odrzucone przez giełdę (status 
    w eMAKLERZE – NIEZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE)
    równy lub wyższy limitowi wykonania zlecenia (tę relację sprawdza system mBanku nie pozwalając złożyć 
    zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty)

13. Rachunek transakcyjny 
To specjalny rachunek otwierany automatycznie i obowiązkowo dla Klientów, którzy składają wniosek 
o aktywacje usługi Instrumentów pochodnych. Służy on do wszystkich rozliczeń związanych z inwestowaniem 
na giełdzie, a więc przelewy na zakup papierów, przelewy ze sprzedaży, dywidendy, opłaty za notowania itp. 
będą realizowane na rachunku transakcyjnym. Również pobranie środków na depozyt zabezpieczający 
i uzupełnienia depozytu będą realizowane z tego rachunku.  

14. Wycena portfela 
W tej opcji prezentowane są historyczne wartości portfela papierów wartościowych i stan poszczególnych 
walorów w portfelu w przeszłości.

15. Kalkulator zysków i strat
Prezentuje zyski i straty na papierach z rynku kasowego na podstawie średniej ceny kupna. Będzie też 
prezentowana suma zysków i strat na wszystkich papierach będących aktualnie w portfelu. Kalkulator nie 
uwzględnia zapłaconych prowizji.

Funkcja "Kalkulator zysków i strat" w usłudze maklerskiej prezentuje prawidłowe wyliczenia dla transakcji 
giełdowych (i tylko dla transakcji giełdowych) zawartych za pośrednictwem usługi maklerskiej. Kalkulator, 
przy przeliczaniu średniej ceny kupna, nie uwzględnia cen papierów zaksięgowanych na rachunku w inny 
sposób niż w wyniku transakcji giełdowych zawartych za pośrednictwem usługi maklerskiej (np. zakup akcji
w ramach wykonania praw poboru, transfer z innego DM, zdeponowanie papierów, niektóre oferty publiczne, 
scalenia akcji w przypadku posiadania przez inwestora przed scaleniem liczby akcji nie będącej 
wielokrotnością parytetu wymiany akcji, np. parytet 5:1, liczba akcji przed scaleniem 232 – w tej sytuacji 
kalkulator nie uwzględni scalenia). W powyższych przypadkach kalkulacja zostaje zamrożona. Prawidłowe 
przeliczanie dla tych pozycji nastąpi po wyzerowaniu stanu danej pozycji i ponownym kupnie papierów 
na giełdzie.

Podczas wdrażania kalkulatora w listopadzie 2011 r.  system próbował przeliczyć dane historyczne. Jeśli było 
to możliwe, tzn. nie wystąpiły niespójności danych między liczba papierów w transakcjach kupna, a liczba 
papierów na rachunku, to średnia cena kupna została przeliczona. Pozycje, dla których nie było możliwe 
przeliczenie są prezentowane w systemie według kursów zamknięcia z dnia 18 listopada 2011r i również 
według tej ceny będą przeliczane kolejne średnie ceny przy transakcjach kupna. Prawidłowe przeliczanie 
także dla tych pozycji nastąpi po wyzerowaniu stanu danej pozycji i ponownych transakcjach kupna.

Kurs nietransakcyjny – kurs ogłaszany przez przewodniczącego sesji, kończący notowanie papieru 
wartościowego. W notowaniach jednolitych może on być ogłoszony, jeśli kurs określony zgodnie 
z regulaminem giełdy wykracza poza ograniczenia wahań kursu (widełki) i jest równy górnemu ograniczeniu 
wahań (w przypadku przewagi zleceń kupna) lub dolnemu ograniczeniu (w przypadku przewagi zleceń 
sprzedaży). W notowaniach ciągłych może on zostać ogłoszony na otwarciu bądź na zamknięciu – zasady 
analogiczne do notowań jednolitych oraz w trakcie notowań, jeśli przewodniczący sesji uzna, że w wyniku 
równoważenia rynku nie jest możliwe określenie kursu zgodnego z regulaminem giełdy – wtedy również 
kurs ten zamyka notowania.

Kurs odniesienia – kurs, względem którego wyznaczane jest maksymalne odchylenie kursu. W notowaniach 
jednolitych kursem odniesienia jest ostatni kurs jednolity danego papieru. W notowaniach ciągłych kurs 
wyznaczony w trakcie otwarcia lub w trakcie równoważenia na otwarciu, staje się kursem odniesienia. 
W przypadku instrumentów, dla których w trakcie otwarcia nie został wyznaczony kurs otwarcia, kursem 
odniesienia jest kurs zamknięcia z poprzedniej sesji. 

Kurs otwarcia/zamknięcia – jest to kurs, po jakim zawierane są transakcje na otwarcie/zamknięcie notowań 
ciągłych. Jest on określany zgodnie z trzema zasadami: 
    maksymalizacja wolumenu obrotu 
    minimalizacja różnicy między liczba papierów wartościowych w zleceniach sprzedaży i zleceniach kupna 
    możliwych do zrealizowania po określonym kursie
    minimalizacja różnicy między kursem określanym a kursem odniesienia

W przypadku, gdy najwyższy limit ceny w zleceniach kupna jest niższy od najniższego limitu ceny 
w zleceniach sprzedaży lub występują tylko zlecenia kupna, lub tylko sprzedaży albo nie ma zleceń, za kurs 
otwarcia przyjmuje się kurs pierwszej transakcji zawartej na sesji, a za kurs zamknięcia kurs ostatniej 
transakcji na sesji. Kursu otwarcia/zamknięcia nie określa się, jeśli na sesji nie zawarto żadnej transakcji. 

Limit ceny – w zleceniach kupna jest to najwyższa cena, jaka gotowy jest zapłacić inwestor za dany papier 
wartościowy, a w zleceniach sprzedaży jest to najniższa cena, za jaką inwestor jest gotów sprzedać papier 
wartościowy. 
 
NKK – Numer Klasyfikacyjny Klienta nadawany przez KDPW każdemu Klientowi, który ma zamiar realizować 
operacje na rynku derywatów. Służy do realizacji rozliczeń przez KDPW. Jest on niezbędny do złożenia zlecenia.

Notowania ciągłe – notowania, w trakcie których kurs papieru wartościowego może się zmieniać ciągle. 

Notowania jednolite – notowania, w trakcie których ogłaszany jest tylko jeden kurs dla danego papieru 
wartościowego. 

Obligacja – papier wartościowy potwierdzający dług emitenta obligacji względem właściciela obligacji. 
Emitent zobowiązuje się do zapłacenia właścicielowi określonego świadczenia (kwota długu powiększona 
o odsetki) w określonym terminie. Z reguły wypłaty odsetek są realizowane w równych odstępach w czasie 
kredytowania. 

Obrót (rynek) pierwotny – oferowanie i sprzedaż papierów wartościowych nowej emisji oraz nabywanie tych 
papierów. 

Obrót (rynek) wtórny – kupno i sprzedaż papierów wartościowych pomiędzy różnymi podmiotami, z których 
żaden nie jest emitentem lub nie występuje jako emitent tych papierów. 
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16. Co to jest Daytrading
To funkcjonalność eMAKLERA pozwalająca naszym aktywnym Klientom zmniejszyć prowizje od zleceń. 

Aby wykorzystać możliwości, jakie daje DAYTRADING, należy: 
    w trakcie jednej sesji giełdowej kupić i sprzedać akcje tej samej spó.ki (oznaczone tym samym kodem 
    ISIN) 
    w trakcie jednej sesji giełdowej sprzedać i odkupić akcje tej samej spółki (oznaczone tym samym kodem 
    ISIN)
    spełnić dodatkowe warunki określone na stronie 
    http://www.mbank.pl/pomoc/info/inwestycje/daytrading-aktualizacja.html 

W obu przypadkach prowizja od transakcji, której wartość będzie mniejsza, wynosi 0,25%. Powyższe zasady 
obowiązują także przy transakcjach na certyfikatach, prawach poboru i Prawa Do Akcji. 

17. Atrakcyjny kredyt na rynek pierwotny 
mEMISJA Plus 
Kredyt mEmisja Plus przeznaczony jest na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym. Celem 
kredytu jest możliwość zastosowania przez Klientów eMAKLERA dźwigni finansowej, umożliwiajacej nabycie 
większej liczby papierów wartościowych niż za posiadane środki własne, a w szczególności w ofertach, 
w których spodziewany jest popyt znacznie przewyższający podaż. 

Najważniejsze cechy kredytu mEmisja: 
    tylko jedna wizyta Klienta w banku – raz podpisana umowa obowiązuje przy wszystkich kolejnych ofertach 
    kredytowych
    obsługa kredytu przez internet lub mLinię – podwyższenie kredytu, wcześniejsza spłata, zapis na akcje
    automatyczna spłata kredytu – po przydziale lub w dniu ostatecznej spłaty

18. Jak zapisać się na akcję nowej emisji w ramach prawa 
poboru (PP) 
Nowa emisja akcji z prawem poboru daje możliwość dotychczasowym akcjonariuszom objęcia tych akcji 
bez redukcji po zwykle niższej cenie niż rynkowa w liczbie proporcjonalnej do liczby posiadanych „starych” 
akcji. Każdy akcjonariusz, który w dniu ustalenia prawa poboru określanym przez spółkę, posiada na prawach 
własności akcje tej spółki, otrzymuje za jedną akcję jedno prawo poboru i może zapisać się w określonym 
terminie na nowe akcje. 

O pojawieniu się emisji z prawem poboru mBank informuje swoich klientów za pośrednictwem linku 
w serwisie transakcyjnym pojawiającym się na stronie „Posiadane instrumenty finansowe” przy prawie 
poboru, w ramach którego trwają zapisy. 

Bardzo ważne jest, aby wykorzystać posiadane prawa poboru w jeden z poniższych sposobów, w przeciwnym 
razie inwestor poniesie stratę: 
     sprzedać PP w obrocie giełdowym
     zapisać się na akcje nowej emisji w terminie podstawowym 

Dyspozycje zapisu klienci eMAKLERA składają w serwisie transakcyjnym w opcji „Emisja z prawem poboru”. 

Oferujący – biuro maklerskie pośredniczące w uzyskaniu zgody na wprowadzenie papieru wartościowego 
do obrotu publicznego i organizujące ofertę publiczna. 

PKC (Po Każdej Cenie) – określenie limitu ceny w zleceniu, oznaczające chęć zawarcia transakcji niezależnie 
od ceny rynkowej papieru wartościowego. 

Pozycja długa – pozycję długą na kontraktach zajmuje inwestor, który przewiduje wzrost kursu kontraktu. 
Otwiera się ją się przez realizację transakcji kupna kontraktu.

Pozycja krótka – pozycję krótką na kontraktach zajmuje inwestor, który przewiduje spadek kursu kontraktu. 
Otwiera się ją się przez realizację transakcji sprzedaży kontraktu. 
WAŻNE - W przypadku kontraktów możliwa jest sprzedaż kontraktu, którego nie ma rachunku. Zajęcie pozycji 
krótkiej polega na sprzedaży kontraktu, którego nie ma na rachunku.

Prawo Do Akcji (PDA) – instrument finansowy umożliwiający nabywcom akcji nowych emisji odsprzedanie 
tychże przed wprowadzeniem ich do obrotu giełdowego. 

Prawo do Dywidendy (PdD) – instrument finansowy, posiadanie którego zapewnia wypłatę dywidendy. Aby 
nabyć Prawa do Dywidendy, należy kupić akcje najpóźniej na trzy dni sesyjne przed dniem ustalenia Praw 
do Dywidendy ze względu na cykl rozliczeniowy. 

Prawo Poboru (PP) – instrument finansowy dający jego posiadaczowi możliwość zakupu akcji nowej emisji 
spółki bez ograniczeń ilościowych w zależności od liczby posiadanych praw poboru. Na przykład za 5 praw 
poboru można kupić 1 akcję nowej emisji. 

Prospekt emisyjny – dokument sporządzany przez emitenta, zawierający szczegółowe informacje na jego 
temat oraz na temat papierów wartościowych wprowadzanych przez niego do obrotu publicznego. Prospekt 
jest wymagany w stosunku do spółek wprowadzających swoje papiery wartościowe na GPW. 

Rachunek inwestycyjny – rachunek otwierany w biurze maklerskim, służący do zawierania transakcji na GPW. 
Składa się on z reguły z rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. 

Rachunek transakcyjny w mBanku – rachunek, który przejmie wszystkie funkcje eKONTA, które spełniało 
ono do tej pory podczas inwestycji giełdowych, a więc przelewy na zakup, przelewy ze sprzedaży, dywidendy, 
opłaty za notowania itp. będą realizowane na rachunku transakcyjnym. Również pobranie środków na 
depozyt zabezpieczający i uzupełnienia depozytu będą realizowane z tego rachunku. Rachunek transakcyjny 
będzie otwierany tylko w przypadku aktywacji instrumentów pochodnych i w tym przypadku będzie 
obowiązkowy.

Sponsor emisji – instytucja finansowa prowadząca rejestr osób, które nabyły papiery wartościowe na 
okaziciela lub imienne w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej. 

TKO – teoretyczny kurs otwarcia. Kurs ustalany na podstawie złożonych zleceń prezentowany przed 
ogłoszeniem kursu z fixingu na otwarcie, na zamknięcie i z notowań jednolitych. 

T+2 (D+2) – określenie terminu rozliczenia transakcji giełdowej w KDPW oznaczające dwa dni rozliczeniowe 
po dniu transakcji. 

Widełki – potoczna nazwa dolnego i górnego ograniczenia wahań kursu. 
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Aktywacja usługi eMakler i Instrumenty pochodne  

Prowadzenie usługi eMakler i Instrumenty pochodne   

Prowizja od transakcji na rynku akcji, praw do akcji, praw poboru  i 
certyfikatów inwestycyjnych zawieranych przez internet  

Prowizja od transakcji na rynku akcji, praw do akcji, praw poboru i 
certyfikatów inwestycyjnych zawieranych przez mLinię

Prowizja od transakcji na rynku kontraktów terminowych zawiera-
nych przez internet 

Prowizja od transakcji na rynku kontraktów terminowych zawiera-
nych przez mLinię

Prowizja od transakcji na rynku obligacji zawieranych przez internet 

0 zł  

0 zł   

0,39% wartości 
transakcji 

1% wartości 
transakcji

9 zł od jednego 
kontraktu 

15 zł od jednego 
kontraktu

0,19% wartości 
transakcji
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WIG – Warszawski Indeks Giełdowy, podstawowy indeks na warszawskiej giełdzie, w skład którego wchodzą 
spółki z rynku podstawowego. Jest to indeks typu dochodowego, tzn. uwzględnia dywidendy i prawa poboru. 
Celem indeksu jest syntetyczne pokazanie ogólnej tendencji na giełdzie. 

WIG20/WIG30 – jeden z indeksów na warszawskiej giełdzie obejmujący akcje 20/30 spółek o największej 
kapitalizacji, aktualizowany raz na kwartał. 

Wartość obrotów – liczba kupionych lub sprzedanych papierów wartościowych pomnożona przez kurs, po 
jakim zostały zawarte te transakcje. 

Wolumen obrotów – liczba papierów wartościowych, jaka została kupiona lub sprzedana w trakcie sesji 
giełdowej. 

WZA – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zwoływane przynajmniej raz w roku, najwyższy organ 
władzy w spółce. 

Zlecenie maklerskie – zlecenie wystawione przez członka giełdy na podstawie zlecenia Klienta. 

Wskaźniki fundamentalne 
Najczęściej spotykane wskaźniki fundamentalne, służące do oceny kondycji finansowej spółki, z którymi 
można spotkać się w analizach, opracowaniach czy rekomendacjach: 

Rentowność operacyjna – stosunek zysków z działalności operacyjnej firmy do jej przychodów netto. 
Wskaźnik pokazuje, jaki procent w przychodach firmy stanowi marża zysku z działalności operacyjnej. 

Rentowność sprzedaży – stosunek zysku netto do przychodów netto. Wskaźnik pokazuje, jaki procent 
w przychodach firmy stanowi marża zysku z całej działalności firmy. 

ROE (Return On Equity – rentowność kapitału) – stosunek zysku netto do kapitału własnego firmy. 
Pokazuje, jak efektywnie firma wykorzystuje swój kapitał do osiągania zysku. 

ROA (Return On Assets – rentowność aktywów) – stosunek zysku netto do aktywów. Pokazuje zyskowność 
aktywów firmy. 

P/BV (Price/ Book Value – Cena/ Wartość Księgowa) – stosunek ceny jednej akcji zwykłej do wartości księgowej 
przypadającej na jedna akcję zwykłą. Jest to wskaźnik rynkowy pokazujący poziom wyceny rynkowej spółki 
w stosunku do jej wartości księgowej. 

EPS (Earnings Per Share) – stosunek zysku netto do liczby akcji zwykłych. Wskaźnik ten mówi, jaka część 
zysku przypada na jedna akcję zwykła. 

P/E (Price/ EPS – Cena/ Zysk) – stosunek ceny rynkowej jednej akcji zwykłej do zysku na jedna akcję zwykła 
za ostatnie cztery kwartały. Wskaźnik rynkowy stosowany jest do porównania spółek z tej samej branży. 



Jeśli jesteś Klientem mBanku, ale nie jesteś Klientem usługi maklerskiej mBanku (eMAKLER), 
złóż prosty wniosek internetowy wybierając usługę maklerską i/lub instrumenty pochodne. 

We wniosku wybierz dogodny dla Ciebie sposób zawarcia umowy: SMS, placówka, email. 
Wniosek możesz złożyć także dzwoniąc na mLinię (801 300 800).

Jeśli jesteś Klientem usługi maklerskiej mBanku (eMAKLER), złóż prosty wniosek internetowy 
wybierając instrumenty pochodne.

We wniosku wybierz dogodny dla Ciebie sposób zawarcia umowy: SMS, placówka, email. 
Wniosek możesz złożyć także dzwoniąc na mLinię (801 300 800). 

Po aktywowaniu dostępu będziesz mieć możliwość skorzystania z szerokiej oferty 
inwestycyjnej mBanku.

W przypadku ścieżki email po podpisaniu umowy odeślij ją na adres:

mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108
90-959 Łódź 2

Aktywacja usługi nastąpi po weryfikacji dokumentów i aktywacji rachunków w Domu Maklerskim mBanku. 

W przypadku Instrumentów Pochodnych wcześniej aktywowany zostanie rachunek transakcyjny , który od tej 
chwili będzie służył do rozliczeń wszystkich operacji związanych z eMAKLEREM (transakcje, dywidendy, opłaty 
za notwania itp.). Rachunek transakcyjny będzie otwierany tylko w przypadku aktywacji instrumentów 
pochodnych. Oprocentowanie rachunku transakcyjnego wynosi 0%.

Pamiętaj, aby podpisy złożone na umowach były zgodne z podpisem złożonym na umowie o prowadzenie 
rachunku bankowego. Nie wprowadzaj zmian i poprawek w treści umowy, spowoduje to jej nieważność.

Jeśli nie jesteś Klientem mBanku, złóż wniosek.

We wniosku wybierz dogodny dla Ciebie sposób zawarcia umowy: placówka, kurier, 
elektronicznie. Wniosek możesz złożyć także dzwoniąc na mLinię (801 300 800).

Przed aktywacją eMaklera otworzymy Ci rachunek rachunek bankowy bez konieczności 
składania dodatkowego wniosku, a eMaklera aktywujesz w placówce lub hasłem SMS 
(w przypadku kuriera i elektronicznie).

Korzystaj z eMaklera
Aktywacja usługi maklerskiej nastąpi po weryfikacji dokumentów i aktywacji rachunku w Domu Maklerskim 
mBanku.

Pamiętaj, aby podpis złożony na umowie był zgodny z podpisem złożonym na umowie o prowadzenie rachunku 
bankowego. Nie wprowadzaj zmian i poprawek w treści umowy, spowoduje to jej nieważność.

Jak aktywować eMaklera i instrumenty pochodne

Jak aktywować eMaklera
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Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Maklerski mBanku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty
związane z Usługą Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania
i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat
Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku w mBanku.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie
informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem 
instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na
http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/emakler/ 
oraz http://www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/inwestycje.html

Inwestowanie za pośrednictwem Usługi Maklerskiej 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 prospekcie 
emisyjnym.

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje.
Dotychczasowe wyniki spółki 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.

mBank S.A. 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. (poprzednio BRE Wealth 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 mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru 
Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Nota prawna


