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Warunki zawarcia w postaci elektronicznej umowy umożliwiającej zmianę umowy o 
usługę zarządzania portfelem w zakresie aktualizacji pełnomocnictwa w Biurze 

maklerskim mBanku (mBm) 

 

 

mBm umożliwia zmianę pełnomocnictwa do usługi zarządzania portfelem instrumentów 
finansowych („AM”) w ramach usług Wealth Management bez wychodzenia z domu, za 
pomocą wniosku online. 

W tym celu musisz wypełnić wniosek dostępny w serwisie transakcyjnym lub aplikacji 
mobilnej mBanku. Stanowi on wniosek o aktualizację pełnomocnictwa do usługi AM. 

Jednym z kroków na wniosku jest złożenie mBankowi oferty zawarcia umowy, która 
umożliwi zmianę umowy o usługę AM w postaci elektronicznej w zakresie aktualizacji 
pełnomocnictwa. 

Po przyjęciu przez mBm złożonej przez Ciebie oferty, będziesz mógł/a udzielić mBankowi 
w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do usługi AM według obowiązującego w 
mBanku wzoru. Po zaakceptowaniu przez Ciebie treści i warunków udzielenia 
pełnomocnictwa w tej formie, mBank zweryfikuje Twój wniosek i przekaże Ci mailowo 
zaakceptowany dokument pełnomocnictwa. 

Udzielenie pełnomocnictwa do usługi AM jest złożone w postaci elektronicznej za pomocą 
wniosku w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej gdy: 

• potwierdzisz wolę jego złożonego oraz swoją tożsamość przez podanie nam 
otrzymanego sms’em kodu. 

Kod podasz nam w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej w trakcie 
składania wniosku. 

Pamiętaj, że dane zawarte na pełnomocnictwie muszą być prawidłowe, aktualne i 
prawdziwe. 

W przypadku gdy nie podasz nam kodu sms przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawarta 
umowa umożliwiająca zmianę umowy o świadczenie usługi AM wygasa, a w celu 
ponownego zawarcia tej umowy konieczne będzie złożenie nowego wniosku. 

Udzielenie pełnomocnictwa do usługi AM w postaci elektronicznej, w sposób opisany 
powyżej, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została 
zastrzeżona pod rygorem nieważności. 

Niezależnie od warunków wskazanych powyżej, pełnomocnictwo do usługi AM może 
zostać złożone osobiście w oddziale Private Banking. 


