Jeżeli chcesz zamknąć rachunek IKE w Biurze maklerskim:
•

wypełnij ten dokument,

•

u notariusza poświadcz swój podpis

•

przyślij do nas oryginał tego dokumentu z notarialnym poświadczeniem podpisu
na adres:
Biuro maklerskie mBanku
ul. Prosta 18
00-850 Warszawa

mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany 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 wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość
wg stanu na dzień 01.01.2022 r. wynosi 169.539.536 złotych, Adres do korespondencji: Biuro maklerskie
mBanku, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, tel. 22 697 47 00.

Biuro maklerskie mBanku
Miejscowość, data ...........................

Wypowiedzenie
Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE)
Ja ............................................................. ( imię i nazwisko), legitymujący się dowodem
osobistym seria ............. nr ................. wydanym
……… i ważnym do …………., PESEL
............................, numer kontaktowy ………….…….
zamieszkały w ................................
............................................................, zwany dalej „Klientem”, niniejszym wypowiadam
mBankowi S.A. Umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE) numer
................................, zgodnie z postanowieniami Umowy o prowadzenie IKE.
Zgodnie z Umową na podstawie, której prowadzeny jest rachunek IKE oraz właściwym Regulaminem
prowadzenia kont emerytalnych (IKE) przez mBank S.A. – Dom Maklerski zwany dalej „BM”,
zobowiązuję się do sprzedaży papierów wartościowych zdeponowanych na IKE do czasu upływu
okresu wypowiedzenia.

.........................................
Podpis Klienta

Pouczenie
Zgodnie w Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach
emerytalnych
dokonane przez mBank S.A w trybie art. 37 ust. 8
W związku z dokonanym przez Klienta wypowiedzeniem Umowy o prowadzenie IKE, BM, niniejszym
poucza Klienta, że zwrotowi, na skutek dokonanego wypowiedzenia podlegają środki zgromadzone
na IKE pomniejszone o należny podatek.

Oświadczenie Klienta
o zapoznaniu się z konsekwencjami zwrotu środków z
indywidualnego konta emerytalnego (IKE)
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z konsekwencjami zwrotu środków z IKE na skutek
złożonego przeze mnie wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE. Pouczenie o treści zawartej w
pierwszej części niniejszego dokumentu przyjmuję do wiadomości.
Na podstawie Umowy o prowadzenie IKE polecam przekazać środki pieniężne znajdujące się na IKE
na należący do mnie rachunek bankowy
nr .................................................................................. prowadzony przez ..................... .

........................................
Podpis Klienta

Oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie powinno zostać złożone przez Klienta
z notarialnym poświadczeniem podpisu
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