Biuro maklerskie mBanku
Miejscowość, data ...........................

Wypowiedzenie
Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE)
Ja .................................... ( imię i nazwisko), legitymujący się dowodem osobistym seria ............. nr
................., PESEL ............................, zamieszkały w ......................................................, zwany
dalej „Klientem”, niniejszym wypowiadam mBankowi S.A. Umowę o prowadzenie indywidualnego konta
emerytalnego (IKE) numer ............................., zgodnie z postanowieniami Umowy o prowadzenie IKE.
Zgodnie z Umową na podstawie, której prowadzeny jest rachunek IKE oraz właściwym Regulaminem
świadczenia usług maklerskich w ramach usługi eMakler – Biuro maklerskie zwane dalej „BM”, zobowiązuję
się do sprzedaży papierów wartościowych zdeponowanych na IKE do czasu upływu okresu wypowiedzenia.
Oświadczam ponadto, że na rachunek IKE nie została przyjęta wypłata transferowa z programu
emerytalnego.
.........................................
w imieniu Klienta
Pouczenie
Zgodnie w Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych
dokonane przez mBank S.A w trybie art. 37 ust. 8
W związku z dokonanym przez Klienta wypowiedzeniem Umowy o prowadzenie IKE, BM, niniejszym poucza Klienta,
że zwrotowi, na skutek dokonanego wypowiedzenia podlegają środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należny
podatek.

dokonane przez mBank S.A w trybie art. 38.
1. Wypłata, wypłata transferowa, częściowy zwrot oraz zwrot środków zgromadzonych na IKE lub IKZE są dokonywane
w formie pieniężnej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zgromadzonych na IKE lub IKZE papierów wartościowych:
1) w przypadku wypłaty transferowej z jednego przedmiotu prowadzącego działalność maklerską do innego
przedmiotu prowadzącego taką działalność;
2) obciążonych zastawem, w przypadku ich przeniesienia na wierzyciela uprawnionego do zaspokojenia w drodze
przeniesienia własności rzeczy będących przedmiotem zastawu;
3) które przestały być przedmiotem notowań na rynku regulowanym lub notowania ich są zawieszone od co najmniej
30 dni.

Oświadczenie Klienta
o zapoznaniu się z konsekwencjami zwrotu środków z
indywidualnego konta emerytalnego (IKE)
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z konsekwencjami zwrotu środków z IKE na skutek złożonego
przeze mnie wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE. Pouczenie o treści zawartej w pierwszej części
niniejszego dokumentu przyjmuję do wiadomości.
Na podstawie Umowy o prowadzenie IKE polecam przekazać środki pieniężne / papiery wartościowe
znajdujące się na IKE (w tym pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych zdeponowanych na IKE)
na należący do mnie rachunek bankowy / rachunek maklerski
nr ............................................................ prowadzony przez .................................

.........................................
W imieniu Klienta

UWAGA!
Podpisy klienta w niniejszym dokumencie powinny zostać poświadczone notarialnie.
W przeciwnym razie dyspozycja wypowiedzenia nie zostanie zrealizowana.
Dokument należy wysłać na adres korespondencyjny Biura maklerskiego mBanku.

