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Przenosimy zapisy dotyczące Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych i IKE funduszy do nowego dokumentu: 

Taryfy prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty 

inwestycyjne. 

V. Fundusze inwestycyjne - Supermarket Funduszy Inwestycyjnych (obowiązuje do 

02.01.2018r.) 

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 
 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Uruchomienie/świadczenie/zamknięcie usługi przyjmowania i przekazywania 

zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych 

0 zł 

2. Przyjęcie i przekazanie zlecenia 

nabycia jednostek uczestnictwa w 

funduszach inwestycyjnych 

Internet, BOK  0 zł 

Placówka 
Opłata za wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego na 

rachunku powiązanym + opłata funduszu1 

3. Przyjęcie i przekazanie zlecenia 

odkupienia/konwersji jednostek 

uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych 

Internet, BOK  0 zł 

Placówka opłata funduszu1 

4. Opłata za zarządzanie funduszem inwestycyjnym  Zgodnie z Taryfą TFI 
1 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych realizując zlecenia nabycia, odkupienia czy konwersji jednostek uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych przyjęte i przekazane przez mBank za pośrednictwem placówek pobierają standardową opłatę manipulacyjną zgodnie 

z Tabelą Opłat danego TFI. 
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VI. Usługa IKE Fundusze (obowiązuje do 02.01.2018r.) 

Usługa Indywidualnych Kont Emerytalnych, zarządzanych przez TFI Skarbiec S.A., świadczona w ramach Usługi przyjmowania i 

przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Przyjęcie i przekazanie zlecenia 

nabycia jednostek uczestnictwa w IKE 

Fundusze 

Internet 0 zł 

BOK/Placówka 
Opłata za wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego na 

rachunku powiązanym 

2. Przyjęcie i przekazanie zlecenia odkupienia/konwersji jednostek uczestnictwa 

w IKE Fundusze 
0 zł 

3. Opłata za zwrot, wypłatę lub wypłatę transferową z IKE Fundusze: 

a) w okresie 12 miesięcy od przystąpienia do IKE Fundusze 
Opłata określona w Regulaminie Prowadzenia 

Indywidualnych Kont Emerytalnych – 150 zł 

b) po 12 miesiącach od przystąpienia do IKE Fundusze 
Opłata określona w Regulaminie Prowadzenia 

Indywidualnych Kont Emerytalnych –  
0 zł 

4. Opłata za zarządzanie funduszem inwestycyjnym w IKE Funduszach w skali 

roku 
Zgodnie z Taryfą TFI 

  

Wycofujemy usługę doradztwa inwestycyjnego- Optymalne inwestowanie z oferty banku. 

Usługa doradztwa inwestycyjnego- Optymalne inwestowanie (obowiązuje do 

02.01.2018r.) 

Dostępna wyłącznie dla posiadaczy mKonta Aquarius Intensive. 

 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Uruchomienie/zamknięcie usługi doradztwa inwestycyjnego (opłata 

jednorazowa) 
0 zł 

2. Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego (opłata miesięczna) 0 zł 

 

Przenosimy do części Produkty wycofane ze sprzedaży, produkty: Kredyt mEmisja Plus i Lokatę strukturyzowaną.  

 

Produkty wycofane ze sprzedaży 

8. Kredyt mEmisja Plus 

Rodzaj czynności  Opłaty/prowizje 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu  0% 

3. Opłata za drugą i kolejna wizytę kuriera z dokumentacją kredytową (w 

przypadku niedopełnienia przez Klienta wszystkich formalności podczas pierwszej 

wizyty) 

50 zł 

4. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu  

1%, przy czym dla każdej oferty kredytowej 

prowizja będzie ustalana w Generalnej Decyzji 

Kredytowej przez Komitet Kredytowy Zarządu 

Banku i nie może być wyższa niż 1% 

5. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu 0% 

6. Opłata za podpisanie umowy za pośrednictwem kuriera 32 zł 

3. Lokaty 

b) Lokata strukturyzowana 

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje 

1. Prowadzenie lokaty 0 zł 

2. Otwarcie/wycofanie lokaty w okresie subskrypcji 0 zł 

3. Wycofanie lokaty w okresie inwestycji Zgodnie z zasadami danej lokaty 

 
 

Powyższe zmiany obowiązują od 30.11.2017 r. 


