Regulamin Promocji
„Oprocentowanie rachunku w Biurze
Maklerskim 2022”
§1 Informacje Ogólne
1. Regulamin określa zasady promocji „Oprocentowanie rachunku w Biurze
Maklerskim 2022” 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 dla klientów, której
zasady określa ten Regulamin.
3. Rachunek inwestycyjny - rachunek papierów wartościowych i rachunek
pieniężny prowadzony przez mBm dla Uczestnika Promocji na podstawie
Umowy o świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym i
Regulaminu maklerskiego.
4. Regulamin maklerski – Regulamin świadczenia usług maklerskich w
obrocie zorganizowanym.
5. Regulamin Promocji – ten Regulamin Promocji „Oprocentowanie rachunku
w Biurze Maklerskim 2022”.
6. Uczestnik Promocji – Osoba fizyczna posiadająca rachunek inwestycyjny
prowadzony przez mBm spełniająca warunki określone w §3 Jak możesz
przystąpić do promocji?
7. Umowa – umowa o świadczenie usług maklerskich w obrocie
zorganizowanym.
8. Wolne środki pieniężne – środki zgromadzone na rachunku inwestycyjnym
inne niż aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań wynikających z:
a. pożyczek instrumentów finansowych, udzielonych na podstawie
odrębnych przepisów,
b. pożyczek i kredytów na nabycie instrumentów finansowych,
c. derywatów,
d. praw majątkowych.
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§3 Jak możesz przystąpić do promocji?
1.

Uczestnikiem promocji możesz zostać, jeśli posiadasz Rachunek
inwestycyjny korzystający z usług Prywatnego Maklera (Klient VIP) lub
private banking mBanku S.A. oraz spełniasz warunki opisane w §4 Zasady
Promocji ust. 6
2. Aby skorzystać z promocji wyślij na adres e-mail bas-mdm@mbank.pl
wiadomość o treści: Akceptuję Regulamin Promocji „Oprocentowanie
rachunku w Biurze Maklerskim 2022” z wskazaniem numeru Twojego
rachunku.

§4 Zasady Promocji
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Oprocentowane są wolne środki pieniężne w złotych polskich pozostające
na Rachunku inwestycyjnym Uczestnika promocji na koniec każdego dnia
w czasie obowiązywania Promocji.
Oprocentowanie Rachunku inwestycyjnego objętego Promocją wynosi
3,5% w skali roku.
Zgodnie z przepisami podatkowymi od wypłacanych odsetek należny jest
zryczałtowany podatek dochodowy. Bank jako płatnik potrąci kwotę
podatku z kwoty wypłaconych odsetek. Odsetki zostaną obliczone i
zaksięgowane w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
Do Promocji możesz przystąpić w okresie od 01.08.2022 roku do 31.12.2022
roku.
Promocja trwa od 01.08.2022 do 31.12.2022.
Aby skorzystać z promocji Twój rachunek maklerski powinien spełniać
przynajmniej jeden z następujących warunków:
a. stan środków pieniężnych na rachunku maklerskim powyżej
1.000.000 mln zł (jednego miliona złotych).
b. realizacja transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych
o średniej miesięcznej wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset
tysięcy złotych) w okresie pół roku poprzedzającego przystąpienie do
promocji.

§5 Jak możesz złożyć reklamację dotyczącą promocji?
1.
2.
3.
4.
5.

Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji możesz składać zgodnie
z zapisami Regulaminu maklerskiego w formie pisemnej, ustnie lub w
formie elektronicznej.
Jeśli reklamację wysyłasz mailem lub listownie, złóż ją z dopiskiem:
Promocja „Oprocentowanie rachunku w Biurze Maklerskim 2022”
Niezależnie od naszej decyzji w sprawie rozpatrywanej reklamacji, nie
ograniczamy Twoich uprawnień do dochodzenia swoich roszczeń na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Możesz zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub
Powiatowych Rzeczników Konsumenta, a także złożyć wniosek o
rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.
Naszą działalność nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego.
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6. Szczegółowe zasady składania reklamacji znajdziesz w Regulaminie
maklerskim (§2, pkt 11).

§6 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/

§7 Dodatkowe informacje
1.

Ten Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa szczegółowe
zasady tej promocji. Udostępniamy go na naszej stronie internetowej
https://www.mdm.pl/bm/regulaminy-i-regulacje
2. mBm zachowuje prawo wcześniejszego zakończenia Promocji w
przypadku obniżenia stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. W
takim przypadku promocja zostanie zakończona w ostatnim dniu
miesiąca, w którym obniżono stopę referencyjną.
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