
 

 

  mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  

   XII 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 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych. 

 Adres do korespondencji: Dom Maklerski mBanku, ul. Wspólna 47/49, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 21, tel. 22 697 49 00 

 

 

 

Informacja o agentach firmy inwestycyjnej  

wykonujących czynności pośrednictwa na rzecz mBanku S.A. 

 

 

 
Spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18 wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, 

o kapitale zakładowym wynoszącym 169.120.508 zł (w całości opłaconym), prowadzi działalność maklerską  

w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego, posługującego się nazwą Dom 

Maklerski mBanku (w skrócie: „DM”), oświadcza, że niżej wymienione osoby fizyczne: 

 

1) Daniel Dziak (Centrum Bankowości Prywatnej w Warszawie); 

2) Dominik Nowak (Centrum Bankowości Prywatnej w Warszawie); 

3) Mariusz Piorun (Centrum Bankowości Prywatnej w Warszawie); 

4) Paweł Surga (Centrum Bankowości Prywatnej w Krakowie); 

5) Grzegorz Konstanty Torkandam-Zdzieborski (Centrum Bankowości Prywatnej w Warszawie); 

6) Grzegorz Łukasz Tulej (Centrum Bankowości Prywatnej w Krakowie) 

7) Marcin Wojciech (Centrum Bankowości Prywatnej w Katowicach) 

 

w jej imieniu wykonują czynności pośrednictwa w zakresie działalności DM dotyczącej usług 

maklerskich w odniesieniu do następujących czynności: 

 

1) udzielanie osobom zainteresowanym informacji dotyczących oferty usług i produktów maklerskich 

świadczonych przez DM oraz o zasadach zawierania i rozwiazywania umów na świadczenie usług 

maklerskich z mBankiem S.A., a także o zasadach świadczenia tych usług, zgodnie z warunkami 

zawartymi w regulaminach tych usług; 

2) zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich przez mBank S.A.; 

3) przyjmowanie dokumentów podpisanych przez klientów w związku z zawieraniem, zmianą lub 

rozwiązywaniem umów o świadczenie usług maklerskich i ich przekazywanie do mBanku S.A. oraz 

przeprowadzanie badania adekwatności i odpowiedniości; 

4) odbieranie od klientów i przekazywanie do mBanku S.A. oświadczeń woli i wiedzy dla mBanku S.A.,  

w tym przyjmowanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zapisów na instrumenty 

finansowe w ramach ofert niepublicznych, akceptacji rekomendacji inwestycyjnych w ramach usługi 

doradztwa inwestycyjnego; 

5) przyjmowanie dyspozycji klientów kierowanych do mBanku S.A., w tym w zakresie zmiany danych 

osobowych, ustanawiania i odwoływania pełnomocnictw, i ich przekazywanie do mBanku S.A.; 

6) udzielanie klientowi informacji stanowiących tajemnicę zawodową, o ile klient udzielił agentowi  

w tym zakresie umocowania; 

7) przekazywanie klientom dokumentów oraz oświadczeń związanych z usługami maklerskimi 

świadczonymi na ich rzecz przez DM. 

 


