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§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu „Administrowania mBank Polish Corporate Bond Index 
(mBank PCBI) oraz świadczenia usługi informacyjnej związanej z Indeksem” (dalej ”regulamin”) 
jest określenie zasad świadczenia usług administrowania oraz udostępniania mBank PCBI  
i informacji związanych z mBank PCBI.  

2. Podmiotem świadczącym usługi objęte niniejszym regulaminem jest BRE Bank SA z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego  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 01.01.2013 r. wynosi 168.555.904 złote (dalej „Bank”). 

3. mBank PCBI, dalej zwany „Indeksem”, jest indeksem obligacji korporacyjnych opracowanym 
przez Bank na podstawie obligacji notowanych na rynku Catalyst. W skład Indeksu wchodzą 
zasady i metodologia kalkulacji oraz raporty i wyniki Indeksu.  

4. Indeks oraz informacje związane z Indeksem będą przesyłane drogą elektroniczną do Odbiorców 
za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).  

5. Odbiorcami usługi informacyjnej mogą być osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą. 

 
 

§ 2 
 

1. Do usługi informacyjnej świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(e-mail) może przystąpić Odbiorca, który posiada odpowiednie urządzenia techniczne 
umożliwiające odbieranie poczty elektronicznej oraz który wyśle na wskazany przez Bank adres e-
mail mbankPCBI@mbank.pl zgłoszenie zawierające następujące informacje: 
1/ imię i nazwisko albo nazwę Odbiorcy, 
2/ adres poczty elektronicznej e-mail. 

      zwane dalej „zgłoszeniem”.  
2. Wysyłając zgłoszenie Odbiorca oświadcza, że przed przystąpieniem do usługi informacyjnej 

zapoznał się z niniejszym regulaminem, publikowanym przez Bank na stronach internetowych 
www.brebank.pl, akceptuje jego postanowienia i że będzie przestrzegał tych postanowień. 
Wysłanie zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie podanych danych w bazie 
użytkowników mBank PCBI. Dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.) przez BRE Bank SA, 
z siedzibą przy ulicy Senatorskiej 18 w Warszawie w celu dodania do listy dystrybucyjnej. 
Odbiorca oświadcza, że został poinformowany, iż administratorem danych osobowych będzie 
BRE Bank, że dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi informacyjnej, że 
Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania, a podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi informacyjnej. 

 
§ 3 

 
1. Bank oświadcza iż dołoży wszelkich starań, aby uruchomić usługę informacyjną świadczoną 

drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) nie później niż w terminie  
30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia Odbiorcy, z tym zastrzeżeniem, iż 
zgłoszenie odpowiada wymogom wskazanym w § 2 ust. 1. 
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2. Usługa informacyjna jest świadczona przez Bank bezpłatnie. 
3. Rezygnacja z usługi informacyjnej świadczoną drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (e-mail) dokonywana jest jednostronnie przez Odbiorcę poprzez wysłanie na 
wskazany przez Bank adres poczty elektronicznej e-mail oświadczenia o rezygnacji  z usługi 
informacyjnej zawierającego: 
1/ imię i nazwisko albo nazwę Odbiorcy, 
2/ adres poczty elektronicznej e-mail. 

 
§ 4 

 
1. Indeks oraz informacje związane z Indeksem mają charakter wyłącznie informacyjny  

i promocyjny i nie stanowią wiążących opinii oraz porad i rekomendacji inwestycyjnych oraz nie 
mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Banku, jak również nie 
stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu 
ustawy o ofercie publicznej. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
powstałe w wyniku korzystania z usługi informacyjnej. Inwestowanie w instrumenty finansowe 
wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania 
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części 
zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach 
określających warunki emisji, prospekcie emisyjnym, albo w memorandum informacyjnym. 
Dokumenty te dostępne są na stronie http://gpwcatalyst.pl/dokumenty_informacyjne. Bank jest 
aktywny zarówno przy emisji obligacji korporacyjnych, jak i w handlu tymi obligacjami na rynku 
wtórnym. Wymienione obligacje mogą wchodzić w skład Indeksu. 

2. Bank obecnie nie oferuje Indeksu jako produktu inwestycyjnego, ani produktów inwestycyjnych, 
które używają Indeksu jako benchmarku. 

3. Indeks rozpoczął historię 1 października 2012 roku (data bazowa 28 września 2012), z uwagi na 
małą płynność obligacji korporacyjnych przed tą datą. Płynność pozostaje wadą rynku obligacji 
korporacyjnych. 

4. Dane przedstawione w Indeksie odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie 
stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.  

5. Indeks nie uwzględnia opłat, prowizji, podatków i innych obciążeń które mogą zaistnieć przy 
kupnie i sprzedaży obligacji korporacyjnych.  

6. Bank nie dokonuje analizy kredytowej emitentów wchodzących w skład Indeksu.  Dlatego 
uwzględnienie/usunięcie obligacji z mBank Indeksu nie stanowi rekomendacji co do kupna lub 
sprzedaży danej obligacji korporacyjnej. 

7. Wyniki osiągnięte przez Indeks są symulacją, która może nie być osiągnięta z uwagi na płynność i 
rozmiar rynku. 

8. Bank może handlować obligacjami korporacyjnymi zarówno wchodzącymi w skład Indeksu, jak i 
obligacjami korporacyjnymi poza Indeksem. 

9. Bank jest aktywny w pozyskiwaniu transakcji emisji obligacji korporacyjnych na rynku 
pierwotnym. 

10. Indeks nie uwzględnia wszystkich obligacji korporacyjnych na rynku, lecz te które zostały uznane 
w opinii Banku za najbardziej płynne, lub których włączenie do Indeksu jest ważne z perspektywy 
całokształtu rynku. Dodawanie oraz usuwanie obligacji nie następuje w sposób automatyczny 
(wyłącznie za pośrednictwem spełnienia kryteriów kwalifikacji), lecz wymaga subiektywnej 
decyzji Banku. Jest to efektem krótkiej historii rynku Catalyst oraz znaczących wahań płynności 
wielu obligacji. 

11. Zagrożenia wynikające z inwestowania w obligacje korporacyjne to między innymi: ryzyko 
upadłości emitenta, prawdopodobieństwo niskiego odzysku w przypadku upadłości oraz niewielka 
płynność. 
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12. Źródłem informacji wykorzystanych do przygotowania Indeksu jest gpwcatalyst.pl oraz 
dokumenty emisyjne emitentów.  

 
§ 5 

 
Odbiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji 
elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Banku następujących 
treści:  
1/ powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Banku lub 

innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usługi informacyjnej 
drogą elektroniczną,  

2/ o charakterze bezprawnym.  
 

§ 6 
 

1. Zmiany regulaminu dokonywane są jednostronnie przez Bank poprzez umieszczenie na stronach 
internetowych www.brebank.pl nowej treści regulaminu, o czym Odbiorca, który przesłał 
zgłoszenie zgodnie z § 2 ust. 1 zostanie poinformowany drogą elektroniczną za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (e-mail).  

2. Odbiorca może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o publikacji zmienionego regulaminu 
zrezygnować z usługi informacyjnej, o ile nie akceptuje zmian regulaminu. Rezygnacja z usługi 
informacyjnej następuje zgodnie z § 3 ust. 3. W przypadku braku rezygnacji zmieniony regulamin 
wchodzi w życie ósmego dnia od dnia jego publikacji. 

3. Bank zastrzega sobie prawo do czasowego albo całkowitego zaprzestania świadczenia usługi 
informacyjnej bez podawania przyczyny. Bank informuje, iż zaprzestanie świadczenia usługi 
informacyjnej poprzedzone będzie komunikatem informacyjnym przesłanym do Odbiorców lub 
zamieszczeniem komunikatu informacyjnego na stronie internetowej Banku.  

4. Zaprzestanie świadczenia usługi informacyjnej, bądź rezygnacja przez Odbiorcę z usługi 
informacyjnej nie stanowi rozwiązania/wypowiedzenia umowy/umów wskazanej/-ych w § 1 ust. 
5.  

 
§ 7 

 
Odbiorca, może złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) 
reklamację związaną ze świadczeniem przez Bank usługi informacyjnej poprzez wysłanie jej na 
elektroniczny adres Banku: reklamacje_mBankPCBI@mbank.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno 
zawierać oznaczenie zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres e-mail) oraz opis 
zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 
Reklamacje Bank rozpatruje niezwłocznie, w możliwie najkrótszym terminie, który nie powinien 
przekroczyć 30 dni od dnia jej złożenia. Po rozpatrzeniu reklamacji Bank niezwłocznie, w formie 
elektronicznej, zawiadamia Odbiorcę o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego, 
przesyłając odpowiedź na adres poczty elektronicznej z którego wysłano reklamację.   

 
 

*** 
 


