
mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,                    
XIII 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 01.01.2023 r. wynosi 169.733.980 złotych, Adres do korespondencji: Biuro 
maklerskie mBanku, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, tel. 22 697 47 00.  

Formularz częściowej wypłaty środków z rachunku IKE. 

Do zrealizowania dyspozycji potrzebujemy kilku danych, prosimy o ich podanie. Bez tego nie 

będziemy mogli prawidłowo obsłużyć Twojego wniosku. 

Numer rachunku eMakler znajdziesz po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego w zakładce: 

Produkty  – Inwestycje - Usługa eMakler. Numer widoczny jest w lewym górnym rogu i ma 8 cyfr. 

Zaczyna się od cyfr: 921…. 

Jeśli częściową wypłatę chcesz zlecić na konto 

poza mBankiem 

prześlij do nas pocztą wypełniony formularz 

wraz z poświadczeniem notarialnym Twojego 

podpisu   

do mBanku 

prześlij do nas pocztą wypełniony formularz 

Dokumenty prosimy wyślij na adres korespondencyjny Biura maklerskiego: 

Biuro maklerskie mBanku 

ul. Prosta 18 

00-850 Warszawa



mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,                    
XIII 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 01.01.2023 r. wynosi 169.733.980 złotych, Adres do korespondencji: Biuro 
maklerskie mBanku, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, tel. 22 697 47 00.  

________________________ 

Miejscowość , data 

Dyspozycja częściowego zwrotu z Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) 

Składający dyspozycje (imię i nazwisko)     __________________________________________________________ 

Nr dowodu osobistego _____________________________________________________________________________ 

PESEL _____________________________________________________________________________________________ 

Zamieszkała/y _____________________________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy________________________________________________________________________________ 

działając na podstawie art. 37 ust. 1a Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 

kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 116 poz. 1205 z późn. zm.) zgłaszam dyspozycję częściowego zwrotu 

środków zgromadzonych na rachunku Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE w Biurze 

maklerskim mBanku. 

nr rachunku 

Proszę o przelanie środków pieniężnych w kwocie ______________________________________ złotych 

Słownie:  ___________________________________________________________________________________________ 

z rachunku pieniężnego w Biurze maklerskim mBanku  na mój rachunek: 

nr 

w Banku __________________________________________________________________________________________ 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. dyspozycja częściowego zwrotu środków nie zostanie zrealizowana w przypadku:

a. nie podania numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić przelew środków,

b. błędu w numerze rachunku bankowego, na który ma nastąpić przelew środków,

2. częściowy zwrot może zostać zrealizowany tylko ze środków, które pochodziły z wpłat na IKE,

3. częściowy zwrot środków nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia niniejszej dyspozycji,

4. w przypadku skreśleń, poprawek lub innych korekt w niniejszej dyspozycji – Posiadacz rachunku

zobowiązany jest do przedłożenia poprawnie wypełnionego formularza dyspozycji.

Oświadczam, że zostałem pouczony przez mBank, iż środki zgromadzone na rachunku

oszczędnościowym IKE zostaną pomniejszone o należny podatek.

_______________________ 

podpis Klienta 

Twój podpis musi być poświadczony notarialnie (nie wymagamy, jeżeli wpłacasz na konto w 

mBanku). 
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