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Zestawienie wybranych, najważniejszych zmian, które wprowadza Taryfa opłat i prowizji Biura 

maklerskiego mBanku w ramach Usługi eMakler obowiązująca od 7 października 2020 r. 

 

I Rynek polski 

1. Taryfa opłat 

 Po zmianie: Poprzednio: 

…   

1.8.4 Za wystawienie instrukcji 

rozliczeniowej/rozrachunkowej - 

na podstawie dyspozycji Klienta 

lub w związku ze skupem akcji 

albo wezwaniem do 

zapisywania się na sprzedaż 

akcji 

0,95% wartości 

przenoszonych papierów 

wartościowych)5 lub opłata 

negocjowana, w każdym 

przypadku nie mniej niż 50 zł 

za każdy papier wartościowy 

oznaczony odrębnym kodem 

Nowa pozycja Taryfy 

…    

1.16.1 Za przesłanie dokumentów 

przesyłką kurierską zgodnie z 

dyspozycją Klienta 

opłata w wysokości 

podwójnych kosztów 

przesyłki, nie mniej niż 100 zł 

opłata w wysokości podwójnych 

kosztów przesyłki, nie mniej niż 

50 zł 

1.16.2 Za przesłanie dokumentu 

przesyłką pocztową zgodnie z 

dyspozycją Klienta 

50 zł Nowa pozycja Taryfy 

…    

1.16.4 Za przesłanie na nośniku 

papierowym raportu 

dotyczącego wykonania zleceń 

w ramach jednego dnia, w tym 

w zakresie wykonania zleceń 

których przedmiotem są 

Instrumenty Zagraniczne 

10 zł Nowa pozycja Taryfy 

 

2. Taryfa prowizji maklerskich 

2.1 Prowizje maklerskie z tytułu realizacji zleceń składanych za 

pośrednictwem Internetu 
 

 Po zmianie: Poprzednio: 

2.1.1 Prowizja maklerska przy 

obrocie instrumentami 

finansowymi (także w ramach 

ofert publicznych), z 

wyłączeniem kontraktów 

terminowych, opcji i obligacji 

0,39% wartości transakcji 

zrealizowanych na podstawie 

każdego zlecenia, ale nie 

mniej niż 5 zł od każdego 

zrealizowanego zlecenia 

0,39% wartości transakcji 

zrealizowanych na podstawie 

każdego zlecenia, ale nie mniej 

niż 3 zł od każdego 

zrealizowanego zlecenia 
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2.1.2 Prowizja maklerska przy 

obrocie obligacjami 

0,19% wartości transakcji 

zrealizowanych na podstawie 

każdego zlecenia, ale nie 

mniej niż 5 zł od każdego 

zrealizowanego zlecenia 

0,19% wartości transakcji 

zrealizowanych na podstawie 

każdego zlecenia, ale nie mniej 

niż 3 zł od każdego 

zrealizowanego zlecenia 

 

2.2 Prowizje maklerskie z tytułu realizacji zleceń składanych w 

sposób inny niż wskazany w pkt. 2.1 
 

 Po zmianie: Poprzednio: 

2.2.1 Prowizja maklerska przy 

obrocie instrumentami 

finansowymi (także w ramach 

ofert publicznych), z 

wyłączeniem kontraktów 

terminowych, opcji i obligacji 

1% wartości transakcji 

zrealizowanych na podstawie 

każdego zlecenia, ale nie 

mniej niż 10 zł od każdego 

zrealizowanego zlecenia 

1% wartości transakcji 

zrealizowanych na podstawie 

każdego zlecenia, ale nie mniej 

niż 3 zł od każdego 

zrealizowanego zlecenia 

2.2.2 Prowizja maklerska przy 

obrocie obligacjami 

0,25% wartości transakcji 

zrealizowanych na podstawie 

każdego zlecenia, ale nie 

mniej niż 10 zł od każdego 

zrealizowanego zlecenia 

0,25% wartości transakcji 

zrealizowanych na podstawie 

każdego zlecenia, ale nie mniej 

niż 3 zł od każdego 

zrealizowanego zlecenia 

2.2.3 Prowizja maklerska przy 

obrocie kontraktami 

terminowymi, w tym przy 

zamknięciu przez BM pozycji 

Klienta w sytuacjach 

przewidzianych w 

regulaminie 

15 zł za zawarcie każdego 

kontraktu terminowego 

15 zł za zawarcie każdego 

kontraktu terminowego 

 

 

III Zasady naliczania i pobierania opłat 

 Po zmianie Poprzednio 

1. Z wyłączeniem rachunków IKE i IKZE,  w 

przypadku gdy Klient nie wskazał adresu 

email lub nie wyraził zgody na elektroniczną 

komunikację (która w szczególności 

obejmuje zgodę na elektroniczne przesyłanie 

Klientowi wszelkich raportów i informacji o 

zmianie regulaminu) pobierana jest opłata za 

prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 

wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty rok 

kalendarzowy obowiązywania Umowy. Opłata 

za prowadzenie rachunku nie jest też 

pobierana w przypadku, gdy w danym roku 

kalendarzowym rachunek wykazywał stale 

saldo zerowe (zerowe saldo środków 

pieniężnych i zerowe saldo instrumentów 

finansowych). 

Z wyłączeniem rachunków IKE i IKZE,  w 

przypadku gdy Klient nie wyraził zgody na 

elektroniczną komunikację (która w 

szczególności obejmuje zgodę na 

elektroniczne przesyłanie Klientowi 

wszelkich raportów i informacji o zmianie 

regulaminu) pobierana jest opłata za 

prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 

wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty rok 

kalendarzowy obowiązywania Umowy. 

Opłata za prowadzenie rachunku nie jest 

też pobierana w przypadku, gdy w danym 

roku kalendarzowym rachunek wykazywał 

stale saldo zerowe (zerowe saldo środków 

pieniężnych i zerowe saldo instrumentów 

finansowych). 
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…   

5. Wartość papierów wartościowych ustala się 

każdorazowo zgodnie z zasadami 

określonymi w regulacjach KDPW dla 

wyliczania podstawy pobrania od BM, jako 

uczestnika bezpośredniego KDPW lub 

innego Depozytariusza, dla opłat z tytułu 

prowadzenia depozytu papierów 

wartościowych. Wartość Instrumentów 

Zagranicznych ustala się wg ich ostatniej 

ceny rynkowej. 

Wartość papierów wartościowych ustala 

się każdorazowo zgodnie z zasadami 

określonymi w regulacjach KDPW dla 

wyliczania podstawy pobrania od mBM, 

jako uczestnika bezpośredniego KDPW, 

opłat z tytułu prowadzenia depozytu 

papierów wartościowych. Wartość 

Instrumentów Zagranicznych ustala się wg 

ich ostatniej ceny rynkowej. 

...   

8. Kwartalna opłata podstawowa za depozyt 

papierów wartościowych nie jest pobierana, 

jeśli wartość prowizji maklerskiej netto, 

zapłaconej przez Klienta z tytułu obrotu na 

rachunku w danym kwartale kalendarzowym 

jest wyższa od naliczonej za ten kwartał 

opłaty podstawowej za depozyt papierów 

wartościowych. Wartość zapłaconej 

prowizji i naliczonej opłaty depozytowej 

jest rozpatrywana odrębnie dla 

instrumentów zdeponowanych u 

różnych Depozytariuszy. 

Kwartalna opłata podstawowa za depozyt 

papierów wartościowych nie jest 

pobierana, jeśli wartość prowizji 

maklerskiej netto, zapłaconej przez 

Klienta z tytułu obrotu na rachunku w 

danym kwartale kalendarzowym jest 

wyższa od naliczonej za ten kwartał opłaty 

podstawowej za depozyt papierów 

wartościowych. 

 

 

 

Jeśli nie wyrażasz zgody na wprowadzane zmiany do Taryfy Opłat i Prowizji, możesz w ciągu 14 dni od 
otrzymania niniejszej informacji rozwiązać Umowę o świadczenie usług maklerskich w obrocie 
zorganizowanym w ramach usługi eMakler z zachowaniem okresu wypowiedzenia.   

 


