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Regulamin Promocji  

„Zwolnienie z Opłaty depozytowej na rynkach 
zagranicznych za drugie półrocze 2022 r. dla Klientów 

spełniających warunki Promocji” 
 

§1 Informacje Ogólne 

1. Regulamin określa zasady promocji „Zwolnienie z Opłaty depozytowej na 
rynkach zagranicznych za drugie półrocze 2022 r. dla Klientów 
spełniających warunki Promocji” przeznaczonej dla klientów Biura 
maklerskiego mBanku S.A. 

2. Promocję organizuje mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 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 kapitale zakładowym 
wynoszącym wg stanu na dzień 01.01.2022 169.539.536 zł (w całości 
opłaconym), prowadzący  działalność maklerską w ramach wyodrębnionej 
jednostki organizacyjnej – Biura maklerskiego posługujący się nazwą Biuro 
maklerskie mBanku,  zwaną dalej  "mBm". 

 
§2 Ważne pojęcia 

1. Bank - mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. 
2. Promocja – organizowana przez mBm promocja w postaci zwolnienia z 

półrocznej Opłaty depozytowej na rynkach zagranicznych za drugie 
półrocze 2022 r., której zasady określa ten Regulamin. 

3. Rachunek inwestycyjny - rachunek papierów wartościowych i rachunek 
pieniężny prowadzony przez mBm dla Uczestnika Promocji na podstawie 
Umowy o świadczenie usług maklerskich i Regulaminu maklerskiego. 

4. Regulamin maklerski – to: 
1) Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym 

oraz 
2) Regulamin świadczenia usług maklerskich w ramach usługi eMakler. 

5. Regulamin Promocji – ten Regulamin Promocji „Zwolnienie z Opłaty 
depozytowej na rynkach zagranicznych za drugie półrocze 2022 r. dla 
Klientów spełniających warunki Promocji”. 

6. Umowa o świadczenie usług maklerskich – to:  
1) Umowa świadczenia usług maklerskich w ramach usługi eMakler, 
2) Umowa świadczenia usług maklerskich i prowadzenia Indywidualnego 

Konta Emerytalnego - w ramach usługi eMakler, 
3) Umowa świadczenia usług maklerskich i prowadzenia Indywidualnego 

Konta Zabezpieczenia Emerytalnego - w ramach usługi eMakler, 
4) Umowa o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym, 
5) Umowa o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym w 

ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego, 
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6) Umowa o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym w 
ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, 

7. Prowizja maklerska – prowizja maklerska przy obrocie instrumentami 
finansowymi pobrana przez mBm, zgodnie z: 
1) pkt: 2.1-2.5, 3.2-3.4, 4.1, 4.2, 6.1-6.3. Taryfy Opłat i Prowizji Biura 

Maklerskiego mBanku (BM),  
2) pkt: 2.1-2.3, 3.1, 3.2 Taryfy Opłat i Prowizji Biura maklerskiego mBanku 

(BM) w ramach Usługi eMakler.  
8. Opłata depozytowa na rynkach zagranicznych - opłata półroczna za 

depozyt papierów wartościowych instrumentów zagranicznych, o której 
mowa w pkt. 7.7 Taryfy Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego mBanku (BM) 
lub pkt. 4.8 Taryfy Opłat i Prowizji Biura maklerskiego mBanku (BM) w 
ramach Usługi eMakler.   

 

§3 Kto jest Uczestnikiem Promocji 

Uczestnikiem Promocji jest osoba fizyczna posiadająca Rachunek 
inwestycyjny w mBm, jeżeli zostanie spełniony warunek określony w 
Zasadach Promocji (§4). 

 

§4 Zasady Promocji 

1. Uczestnik Promocji zostanie zwolniony z Opłaty depozytowej na rynkach 
zagranicznych za drugie półrocze 2022 r., jeżeli zostanie spełniony 
warunek:  
• wysokość pobranej przez mBm Prowizji maklerskiej z Rachunku 

inwestycyjnego Uczestnika Promocji za drugie półrocze 2022 r. 
przekracza wysokość naliczonej Opłaty depozytowej na rynkach 
zagranicznych za to samo półrocze.  

2. Wysokość Prowizji maklerskiej oraz zwolnienie z Opłaty depozytowej na 
rynkach zagranicznych dotyczą każdego Rachunku Inwestycyjnego 
oddzielnie. 

§5 Jak możesz przystąpić do promocji 
 

1. Przystąpienie do Promocji nie wymaga podjęcia działań przez Uczestnika 
Promocji. 

2. mBm automatycznie sprawdzi, czy Uczestnicy Promocji spełniają   
warunek z §4.  

 
§6  Jak możesz złożyć reklamację dotyczącą Promocji? 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji możesz składać zgodnie 
z zapisami Regulaminu maklerskiego w formie pisemnej, ustnie lub w 
formie elektronicznej. 

2. Jeśli reklamację wysyłasz mailem lub listownie, złóż ją z dopiskiem: 
Promocja „Zwolnienie z Opłaty depozytowej na rynkach zagranicznych za 
drugie półrocze 2022 r. dla  Klientów spełniających warunki Promocji”. 

mailto:Uczestnikiem
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3. Niezależnie od naszej decyzji w sprawie rozpatrywanej reklamacji, nie 
ograniczamy Twoich uprawnień do dochodzenia swoich roszczeń na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Możesz zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub 
Powiatowych Rzeczników Konsumenta, a także złożyć wniosek o 
rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. 

5. Naszą działalność nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego. 
6. Szczegółowe zasady składania reklamacji znajdziesz w Regulaminie 

maklerskim (§2). 

 
§7 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Bank. 
2. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w 

tym uprawnień Uczestników Promocji, można znaleźć na stronie 
https://www.mbank.pl/rodo/dla-klientow-biura-maklerskiego/ 

 
§8 Dodatkowe informacje 

Ten Regulamin Promocji jest jedynym dokumentem, który określa szczegółowe 
zasady tej Promocji. Udostępniamy go na naszej stronie internetowej 
https://www.mdm.pl/bm/regulaminy-i-regulacje 
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