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I. Informacje ogólne

W informacji opisujemy, jak klasyfikujemy klientów mBanku w związku z MIFID. Zapoznaj się z nią jeśli jesteś: 
■ osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
■ osobą prawną,
■ jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile ustawa przyznaje jej zdolność prawną.

Co to jest MIFID?
To regulacja europejska, która: 
■ wzmacnia ochronę klientów, którzy inwestują w instrumenty finansowe lub korzystają z innych usług związanych z obrotem instrumentami 

finansowymi,
■ zwiększa przejrzystość firm, takich jak nasza.

Podstawa prawna
■ MIFID: 

– Dyrektywa 2014/65/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 
2011/61/UE,

– Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/
UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych 
na potrzeby tej dyrektywy,

■ Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Jakie obowiązki nakłada na nas MIFID?
Musimy przeprowadzić kategoryzację klientów, na rzecz których realizujemy czynności związane z obrotem instrumentami finansowymi. 
Na podstawie kategoryzacji:
■ przypisujemy klientom odpowiedni poziom ochrony,
■ do wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego danego klienta dostosowujemy zakres informacji, których udzielamy mu na temat produktów 

i usług inwestycyjnych lub innych usług związanych z obrotem instrumentami finansowymi.


Ilekroć mówimy o:
■ instrumentach finansowych – mamy na myśli także lokaty strukturyzowane,
■ ustawie – mamy na myśli Ustawę z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
■ umowie – mamy na myśli umowę o świadczenie usług związanych z obrotem instrumentami finansowymi  

(np. umowę ramową dla transakcji rynku finansowego).

Jak kategoryzujemy klientów?
W tabeli opisujemy kategorie klientów i przypisany im poziom ochrony w rozumieniu MIFID:

kategoria klienta klient detaliczny klient profesjonalny uprawniony kontrahent

zakres ochrony najwyższy średni najniższy

Dodatkowo stosujemy zasady dotyczące:
■ klientów detalicznych i profesjonalnych – przypisany poziom ochrony obejmuje wszystkie:

– rodzaje usług związanych z obrotem instrumentami finansowymi, które świadczymy klientowi,
– instrumenty finansowe lub transakcje, które dany klient z nami zawiera,

■ uprawnionych kontrahentów – zapewniamy różny poziom ochrony zależnie od tego, czy w danej sytuacji klient działa jak uprawniony 
kontrahent czy klient profesjonalny.

Jak przekazujemy informacje?
■ na trwałym nośniku (np. jako załącznik PDF do wiadomości e-mail), lub
■ na naszej stronie internetowej.

Jak można się z nami kontaktować w sprawach związanych z MIFID?
Prosimy przesłać korespondencję (listownie, lub drogą elektroniczną):
■ podpisaną zgodnie z zasadami reprezentacji klienta,
■ z dopiskiem MIFID,
■ do oddziału korporacyjnego, który prowadzi Twoją obsługę.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze swoim opiekunem w banku. 

II. Klient profesjonalny

Klient profesjonalny to klient, który ma odpowiednie doświadczenie i wiedzę, aby:
■ podejmować właściwe decyzje inwestycyjne lub decyzje dotyczące innych usług związanych z obrotem instrumentami finansowymi,
■ właściwie ocenić ryzyko związane z tymi decyzjami. 

Jeśli klient profesjonalny przestanie spełniać warunki, które definiują go jako klienta profesjonalnego, wtedy zobowiązany jest nas o tym 
powiadomić pisemnie.

 Rodzaje podmiotów, które uznaje się za klientów profesjonalnych, określa ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
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Zakres ochrony
Klient profesjonalny korzysta ze średniego poziomu ochrony określonego zgodnie z MIFID. Oznacza to, że:
■ nie przeprowadzamy testu adekwatności. Uważamy, że klient profesjonalny ma niezbędny poziom wiedzy i doświadczenia, aby podejmować 

właściwe decyzje inwestycyjne. Potrafi też właściwie ocenić ryzyko związane z tymi decyzjami,
■ przekazujemy klientowi informacje o mBanku oraz usługach inwestycyjnych, 
■ przedstawiamy ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w nie – tak by klient mógł świadomie 

podejmować decyzje inwestycyjne, 
■ prezentujemy zasady działania w najlepiej pojętym interesie klienta, 
■ przekazujemy informacje o kosztach i powiązanych opłatach,
■ przekazujemy klientowi regularne sprawozdania z wykonywania danej usługi. Częstotliwość i zakres sprawozdań określają przepisy prawa. 

Jeśli świadczymy usługę wykonywania zleceń klienta profesjonalnego, to dodatkowo:
■ przekazujemy klientowi informacje dotyczące stosowanej polityki wykonywania zleceń, 
■ mamy obowiązek uzyskać możliwie najlepsze wyniki w związku z wykonaniem zlecenia, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mające 

na to wpływ (cena, koszt, czas, wielkość zlecenia). Klient profesjonalny może dowolnie określić czynniki, które powinniśmy brać pod uwagę przy 
wykonywaniu jego zleceń,

■ wykonujemy zlecenia niezwłocznie, w kolejności ich przyjmowania. Możemy odstąpić od tej zasady, jeśli wymagają tego warunki wykonania 
zlecenia określone przez klienta, charakter zlecenia, warunki rynkowe lub jeśli taka kolejność byłaby sprzeczna z interesem klienta,

■ nie powiadamy klienta o okolicznościach, które uniemożliwiają właściwe wykonanie zlecenia złożonego przez tego klienta.

Czy i jak klient profesjonalny może zmienić kategorię?
na klienta detalicznego – TAK
■ wniosek należy złożyć pisemnie – w tym celu , skontaktuj się ze swoim opiekunem w banku,
■ jeśli zmienimy kategorię na klienta detalicznego, wyższy poziom ochrony będzie dotyczyć wszystkich rodzajów usług, transakcji lub 

instrumentów finansowych (nawet jeśli we wniosku wskażesz inaczej).

III. Klient detaliczny

Klient detaliczny to podmiot, który:
■ nie jest klientem profesjonalnym,
■ korzysta z najwyższego poziomu ochrony określonego w MIFID.

Jaki jest zakres ochrony klienta detalicznego?
Klient detaliczny korzysta z najwyższego poziomu ochrony określonego w MIFID, oznacza to, że: 
■ prosimy klienta o wypełnienie testu adekwatności. Możemy dzięki niemu sprawdzić, czy:

– klient ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie inwestycyjne,
– dany instrument lub usługa są adekwatne dla danego klienta,

■ na podstawie wyniku testu przeprowadzamy ocenę adekwatności:
– przekazujemy klientowi informację, czy oferowane instrumenty finansowe lub usługi są adekwatne do jego wiedzy i doświadczenia,
– możemy przeprowadzić ponowną ocenę adekwatności na podstawie historii transakcji klienta (klient nie musi o nią występować). 

Jeśli zmienimy ocenę, powiadamiamy o tym klienta,
■ przekazujemy informacje o mBanku oraz usługach inwestycyjnych, które mamy świadczyć na podstawie zawieranej umowy,
■ przedstawiamy ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w nie – tak aby klient mógł 

podejmować świadome decyzje inwestycyjne,
■ prezentujemy zasady działania w najlepiej pojętym interesie klienta, 
■ przekazujemy informacje o kosztach i powiązanych opłatach,
■ przekazujemy regularne sprawozdania z wykonywania danej usługi z częstotliwością i w zakresie wyraźnie określonych w przepisach prawa,
■ prezentujemy na naszej stronie internetowej raporty na temat jakości wykonywania transakcji  

(https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/rts-27/).

Jeśli świadczymy usługę wykonywania zleceń klienta detalicznego, to dodatkowo:
■ przekazujemy informacje dotyczące naszej polityki wykonywania zleceń, 
■ mamy obowiązek uzyskać możliwie najlepsze wyniki w związku z wykonaniem zlecenia, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mające 

na to wpływ (cena, koszt, czas, wielkość zlecenia),
■ wykonujemy zlecenia niezwłocznie – w kolejności ich przyjmowania. Możemy odstąpić od tej zasady, jeśli wymagają tego warunki realizacji 

zlecenia określone przez klienta, charakter zlecenia, warunki rynkowe lub jeśli taka kolejność byłaby sprzeczna z interesem klienta,
■ powiadamiamy klienta o okolicznościach, które uniemożliwiają właściwą realizację zlecenia.


WAŻNE!
Ostrzegamy, że klienci, którzy zawierają transakcje pochodne, muszą liczyć się z ryzykiem strat w przypadku niekorzystnych zmian ceny 
instrumentu bazowego.

Czy i jak klient detaliczny może zmienić kategorię?
na klienta profesjonalnego – TAK
■ wniosek należy złożyć pisemnie – w tym celu, skontaktuj się ze swoim opiekunem w banku,
■ jeśli zmienimy kategorię na klienta profesjonalnego, niższy poziom ochrony będzie dotyczyć wszystkich rodzajów usług, transakcji lub 

instrumentów finansowych,
■ klient profesjonalny powinien zapoznać się z zakresem ochrony dotyczącej klienta profesjonalnego,
■ jeśli klient we wniosku wystarczająco nie uzasadni, dlaczego mamy uznać go za klienta profesjonalnego, możemy odmówić zmiany kategorii.

http://#
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WAŻNE!
Może zdarzyć się, że zakwalifikowaliśmy jako klienta detalicznego firmę, która – zgodnie z ustawą – spełnia obecnie kryteria uznania 
za klienta profesjonalnego.

Dotyczy to w firm, które spełniają co najmniej dwa z tych warunków:
■ suma bilansowa – co najmniej 20 mln euro,
■ wartość przychodów – co najmniej 40 mln euro,
■ kapitał własny lub fundusz własny – co najmniej 2 mln euro.
Kwoty w euro przeliczamy po średnim kursie euro NBP z dnia sporządzania przez firmę sprawozdania finansowego. 

W tej sytuacji klient może złożyć pisemny wniosek o ponowną klasyfikację. Jeśli chcesz otrzymać wniosek, skontaktuj się ze swoim 
opiekunem w banku.

IV. Uprawniony kontrahent

Uprawniony kontrahent to podmiot, który ma odpowiednie doświadczenie i wiedzę, aby:
■ podejmować właściwe decyzje inwestycyjne lub decyzje dotyczące innych usług związanych z obrotem instrumentami finansowymi,
■ właściwie ocenić ryzyko związane z tymi decyzjami.

Jeśli na rzecz uprawnionego kontrahenta realizujemy inne czynności związane z obrotem instrumentami finansowymi niż świadczenie usługi 
wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych – traktujemy 
go jak klienta profesjonalnego. Stosujemy wtedy wyższy poziom ochrony.

Zakres ochrony
Uprawnionego kontrahenta chronimy na najniższym poziomie określonym w MIFID. Oznacza to m in., że:
■ przed zawarciem umowy przekazujemy klientowi szczegółowe informacje o mBanku oraz usłudze, którą mamy świadczyć,
■ przedstawiamy ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w nie – tak aby klient mógł 

podejmować świadome decyzje inwestycyjne,
■ przekazujemy klientowi regularne sprawozdania z wykonania usługi.

Czy i jak uprawniony kontrahent może zmienić kategorię?
na klienta detalicznego lub klienta profesjonalnego – TAK
■ wniosek należy złożyć pisemnie – w tej sytuacji, skontaktuj się ze swoim opiekunem w banku,
■ jeśli zmienimy kategorię na klienta detalicznego, najwyższy poziom ochrony będzie dotyczyć wszystkich rodzajów usług, transakcji lub 

instrumentów finansowych (nawet jeśli klient we wniosku wskaże inaczej).

V. Informacje dodatkowe

1. Dane teleadresowe mBanku:
mBank Spółka Akcyjna
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
tel.: (22) 829-00-00, fax: (22) 829-00-33
adres strony internetowej: www.mbank.pl

2. Nazwa podmiotu dominującego 
Naszym podmiotem strategicznym, od lat zaangażowanym kapitałowo w mBank, jest: 
Commerzbank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (adres: D - 60311 Frankfurt am Main, Kaiserplatz, Niemcy).

3. Języki i sposób komunikacji z klientami 
W relacjach z klientami posługujemy się językiem polskim, chyba że z danym klientem ustalimy inaczej.
Komunikujemy się z klientami:
■ drogą pocztową,
■ telefonicznie,
■ elektronicznie. 
Szczegółowe informacje na temat sposobów komunikacji określa umowa o świadczenie usług zawierana z danym klientem. Informacje 
i dokumenty związane z umową oraz formę ich przekazywania co do zasady opisujemy w regulaminach poszczególnych usług.

4. Zezwolenia na prowadzenie działalności (w tym działalności maklerskiej) 
Oświadczamy, że mBank: 
■ powstał na podstawie uchwały Nr 99 Rady Ministrów z 20 czerwca 1986 roku w sprawie utworzenia Banku Rozwoju Eksportu,
■ ma zezwolenia: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z 30 czerwca 2005 roku, Komisji Nadzoru 

Finansowego z 20 marca 2012 roku oraz Komisji Nadzoru Finansowego z 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,
■ ma zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług 

powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 
■ podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (adres: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa). 

5. Raporty ze świadczenia usług dotyczących realizacji czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi
Zasady, tryb oraz terminy przekazywania tych raportów określają:
■ umowy o świadczenie usług, które zawieramy z klientem,
■ regulaminy dotyczące tych usług.

6. Podstawowe zasady ochrony aktywów klienta
Aktywa naszych klientów obejmuje ochrona na podstawie przepisów o:
■ Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
■ obowiązkowym systemie rekompensat tworzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

http://#
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7. Ochrona wynikająca z przepisów o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG)
Podstawa prawna
Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 
(dalej: „ustawa o BFG”).

Czyje wierzytelności podlegają ochronie?
Ochronie podlegają wierzytelności następujących deponentów:
■ osób fizycznych,
■ osób prawnych,
■ jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, o ile mają zdolność prawną,
■ szkolnych kas oszczędnościowych,
■ pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
■ rady rodziców.

Które środki są objęte ochroną gwarancyjną w mBanku?
1/ środki pieniężne, które deponent zgromadził na rachunkach bankowych, otwartych na podstawie umowy rachunku bankowego, której 

deponent jest stroną (niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 26 
ust. 2 i 3 ustawy o BFG),

2/ inne należności deponenta wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy – Prawo bankowe,
3/ kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 i art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, z zastrzeżeniem art. 52 ustawy o BFG, o ile stały się 

wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji,
4/ należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez 

emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy , o ile zostały wyemitowane przed 2 lipca 2014 r.

Rachunki wspólne
Jeśli prowadzimy jeden rachunek dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób: 
■ w granicach określonych w umowie rachunku, 
■ a jeśli nie ma postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych.

Rachunki powiernicze
Jeśli prowadzimy rachunek powierniczy, deponentem jest każdy z powierzających w granicach, które wynikają z ich udziału w kwocie 
zgromadzonej na rachunku. W granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik.

Rachunki firmy inwestycyjnej
Jeśli prowadzimy rachunek firmy inwestycyjnej lub uznanej firmy inwestycyjnej z państwa trzeciego, na którym – zgodnie z art. 73 ust. 5a 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – zdeponowane są środki pieniężne powierzone przez klientów w związku ze świadczeniem 
usług maklerskich, deponentem jest każdy z klientów w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.

Niezaspokojone należności klientów pozostają ich wierzytelnością do firmy inwestycyjnej. 

Firma inwestycyjna to podmiot o którym jest mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 
z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) 
nr 648/2012. 

Uznana firma inwestycyjna z państwa trzeciego to podmiot, o którym jest mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia). 

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?
Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:
1/ Skarbu Państwa,
2/ Narodowego Banku Polskiego,
3/ banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe,
4/ spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
5/ Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
6/ instytucji finansowych,
7/ firm inwestycyjnych, których definicję zamieściliśmy w części „Rachunki firm inwestycyjnych”,
8/ osób i podmiotów, których nie zidentyfikowaliśmy (chyba, że należności zostały ujęte na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu 

upadłościowym lub zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu),
9/ krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie 

z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
10/ funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw 

inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi,

11/ otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych 
towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

12/ jednostek samorządu terytorialnego,
13/ organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów 

centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Zakres gwarancji BFG
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o BFG środki są objęte ochroną gwarancyjną w banku:
■ od dnia ich wniesienia na rachunek w banku, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji (w przypadku 

należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji), 
■ do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro – w całości.
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O spełnieniu warunku gwarancji w przypadku banku mówimy, jeśli:
■ Komisja Nadzoru Finansowego wyda decyzję o zawieszeniu działalności banku, o której mowa w art. 158 ust. 1 lub 2 ustawy – Prawo 

bankowe, i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpi do właściwego sądu z wnioskiem 
o ogłoszenie upadłości, albo

■ Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyda decyzję o zawieszeniu działalności banku oraz wystąpi do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie 
upadłości, o którym mowa w art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy o BFG, gdy zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 158 ust. 1 lub 2 
ustawy - Prawo bankowe wobec banku w restrukturyzacji.

Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji.
Równowartość w złotych 100 000 euro określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do BFG. Nie ma znaczenia, w jakiej 
wysokości i na ilu rachunkach w jednym banku miał on środki pieniężne lub z tytułu ilu wierzytelności przysługują mu należności od banku.

Deponent ma prawo dochodzić od banku roszczeń ponad kwotę równowartości w złotych 100 000 euro.
Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.
Szczegółowe informacje na temat BFG zamieszczamy na naszej stronie internetowej:
https://www.mbank.pl/pomoc/akty-prawne/bankowy-fundusz-gwarancyjny/

8. Ochrona wynikająca z przepisów o obowiązkowym systemie rekompensat tworzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
1) Jako bank powierniczy oraz bank prowadzący działalność maklerską, zgodnie z ustawą jesteśmy członkiem obowiązkowego systemu 

rekompensat tworzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
2) Celem systemu rekompensat jest:

■ w odniesieniu do klientów banków powierniczych – zrekompensowanie klientom do wysokości określonej w ustawie wartości 
utraconych instrumentów finansowych (będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym zapisanych na rachunkach 
papierów wartościowych), zgromadzonych przez klientów w bankach powierniczych (z uwzględnieniem wyłączeń podmiotowych 
i ograniczeń określonych w przepisach prawa),

■ w odniesieniu do klientów banków prowadzących działalność maklerską – poza zrekompensowaniem wartości utraconych 
instrumentów finansowych zgromadzonych przez klientów w bankach prowadzących działalność maklerską z tytułu świadczonych 
rzecz klientów usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 ustawy do wysokości określonej w ustawie – także zapewnienie 
klientom wypłat środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie.

3) System rekompensat stosuje się, gdy:
■ bank powierniczy/bank prowadzący działalność maklerską ogłosi upadłość lub otworzy postępowanie restrukturyzacyjne, lub
■ prawomocnie zostanie oddalony wniosek o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tego banku powierniczego/banku 

prowadzącego działalność maklerską nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
■ Komisja Nadzoru Finansowego stwierdzi, że bank powierniczy/bank prowadzący działalność maklerską nie jest w stanie, z powodów 

ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów oraz nie jest 
możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

4) System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków klientów, o których mowa w punkcie 2, pomniejszonych o należności odpowiednio 
banku powierniczego lub banku prowadzącego działalność maklerską od klienta z tytułu świadczonych usług:
■ według stanu z dnia zajścia okoliczności, która stanowi podstawę do wypłat rekompensat, czyli jednego ze zdarzeń wymienionych 

w punkcie 3,
■ w całości do równowartości w złotych 3 000 euro oraz 90% ewentualnej nadwyżki ponad 3 000 euro, przy czym maksymalna kwota 

objęta systemem rekompensat to równowartość w złotych 22 000 euro.
5) Do obliczenia wartości euro, o których mowa w pkt 4, w złotych przyjmuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia zaistnienia 

okoliczności, która stanowi podstawę do wypłat rekompensat.
6) Kwoty te określają maksymalną wysokość roszczeń klienta. Nie ma znaczenia, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach papierów 

wartościowych miał instrumenty finansowe lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w banku powierniczym/banku prowadzącym 
działalność maklerską. 

7) Roszczenia z tytułu rekompensaty przedawniają się po upływie 5 lat od zaistnienia okoliczności, która stanowiła podstawę do wypłat rekompensat.

Zasady świadczenia usługi dotyczącej realizacji czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi
Szczegółowe zasady świadczenia usługi określają:
■ umowy o świadczenie usług, które zawieramy z klientami, lub 
■ regulaminy dotyczące tych usług.

Zasady obsługi reklamacji związanych z realizacją czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi
1) Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą usług, które świadczymy: 

■ w każdej naszej jednostce organizacyjnej, która prowadzi obsługę klienta (pisemnie lub ustnie), 
■ podczas kontaktu osobistego z naszym pracownikiem,
■ telefonicznie,
■ elektronicznie – w szczególności w systemie bankowości elektronicznej mBank CompanyNet.

2) Każda reklamacja powinna zawierać:
■ szczegółowy opis zdarzenia, którego dotyczy reklamacja,
■ oczekiwania klienta dotyczące sposobu rozwiązania reklamacji, 
■ numer rachunku bankowego,
■ nazwę oraz REGON klienta,
■ dane osoby, która składa reklamację (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail).

3) Szczegółowe zasady i terminy obsługi reklamacji klientów określają:
■ umowy o świadczenie usług, które zawieramy z klientami, lub 
■ regulaminy dotyczące tych usług.

4) Więcej informacji na temat reklamacji można znaleźć na naszej stronie internetowej:  
https://www.mbank.pl/pomoc/reklamacje/dla-klienta-korporacyjnego/

http://#
http://#
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9. Konflikty interesów
Standardy działania, które stosujemy, aby unikać, właściwie identyfikować i zarządzać konfliktami interesów, opisaliśmy w polityce zarządzania 
konfliktami interesów („Polityka”).

Rozwiązania przewidziane w Polityce mają:
■ zapewniać, że będziemy rozwiązywać konflikty interesów na zasadzie równego traktowania klientów,
■ gwarantować, że mBank, jego pracownicy oraz inne osoby powiązane z bankiem nie będą mieć korzyści oraz nie będą unikać strat kosztem 

interesów klientów.

Czym jest konflikt interesów? 
Przez konflikt interesów rozumiemy znane mBankowi i pracownikom okoliczności, które mogą doprowadzić do sprzeczności między:
■ interesem banku, pracownika, poszczególnych jednostek organizacyjnych banku, klienta lub różnych klientów banku, kontrahenta 

lub różnych kontrahentów banku, a 
■ obowiązkiem działania przez bank lub spółki Grupy mBanku w sposób rzetelny, uwzględniający najlepiej pojęty interes klienta. 
Są to również znane nam okoliczności, które mogą doprowadzić do sprzeczności między interesami kilku klientów mBanku. 

Kiedy może powstać konflikt interesów?
Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy bank lub pracownik:
■ w sytuacji, której nie przewiduje umowa, może uzyskać korzyści lub uniknąć straty, jeśli klient lub grupa klientów poniesie stratę 

lub nie uzyska korzyści,
■ ma powód (natury finansowej lub innej), aby preferować klienta lub grupę klientów lub kontrahentów w stosunku do innego klienta 

lub grupy klientów lub kontrahentów,
■ ma powód, aby preferować interes własny lub osoby trzeciej (np. kontrahenta) w stosunku do interesów klienta lub grupy klientów 

lub kontrahentów,
■ ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu klienta, który to interes 

jest rozbieżny z interesem klienta, 
■ prowadzi taką samą działalność jak klient,
■ otrzyma od osoby innej niż klient (np. kontrahenta) odrębną korzyść majątkową, inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą 

świadczoną na rzecz klienta lub – w przypadku kontrahenta – banku.
O konflikcie mówimy także wtedy, gdy pracownik może uzyskać korzyści lub uniknąć strat kosztem interesów banku, w tym interesów 
o profilu reputacyjnym.

Wybrane typy konfliktów interesów
Konflikt interesów między klientem a bankiem może wystąpić, gdy bank:

1/ równolegle świadczy te same usługi na rzecz kilku klientów, w szczególności prowadzących działalność konkurencyjną,
2/ świadczy usługi na rzecz emitentów instrumentów finansowych, które to instrumenty mogą być jednocześnie przedmiotem transakcji zawartej 

przez klienta z bankiem lub którym to emitentom lub klientom bank udzielił lub zamierza udzielić finansowania (np. kredytów lub pożyczek),
3/ realizuje transakcje na rachunek własny na instrumentach finansowych, które mogą być jednocześnie przedmiotem transakcji 

klienta z bankiem,
4/ przyjmuje prowizje, opłaty oraz korzyści niepieniężne od osób trzecich w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi, powierniczymi 

i inwestycyjnymi,
5/ bierze udział w procesie wyznaczania wskaźników referencyjnych, np. WIBID/WIBOR.

Konflikt interesów między klientem a pracownikiem banku może wystąpić, gdy pracownik banku w szczególności wykorzysta informacje wrażliwe.

Przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów interesów
Gdy zidentyfikujemy konflikt interesów (potencjalny lub faktyczny), podejmujemy środki, aby mu zapobiec i odpowiednio nim zarządzamy.
Aby zapobiegać potencjalnym lub faktycznym konfliktom interesów, przede wszystkim:
■ monitorujemy przetwarzanie i ujawnianie informacji poufnych, stosujemy bariery informacyjne,
■ nakładamy ograniczenia (w formie list restrykcyjnych),
■ ustanawiamy obszary poufności,
■ ujawniamy konflikt interesów (potencjalnemu) klientowi lub innym zaangażowanym stronom i – jeśli pojawi się taka potrzeba – uzyskujemy 

zgodę klienta na kontynuację transakcji,
■ odmawiamy działania dla jednej lub więcej stron konfliktu,
■ wykonujemy wszystkie zlecenia klientów zgodnie z zasadami najlepszej realizacji („best execution”),
■ przed publikacją analiz finansowych nakładamy zakazy transakcji na osoby świadome ich treści,
■ nie mamy preferencji dla pracowników przy realizacji ich osobistych transakcji w porównaniu do klientów.

Pierwszeństwo interesów klienta przed interesami banku lub pracownika banku
Jeśli wystąpi konflikt interesów między bankiem (lub jego pracownikiem) a klientem, zawsze pierwszeństwo mają interesy klienta.

Pełną treść polityki udostępniamy:
■ na naszej stronie internetowej: https://www.mbank.pl/pomoc/akty-prawne/dyrektywa-mifid/,
■ na wniosek klienta – w wersji papierowej lub e-mailem, jeśli klient zgodzi się na taką formę komunikacji.

10. Koszty i opłaty związane z usługami
1) Wszelkie opłaty i prowizje, które klient ponosi na rzecz mBanku, określają:

■ umowy o świadczenie usług, które zawieramy z klientami, lub 
■ regulaminy dotyczące tych usług,
■ „Taryfa prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji” (jeśli umowa lub regulamin się do niej odnoszą),
■ klient jest zobowiązany ponosić opłaty, prowizje i inne koszty wskazane w odpowiedniej, obowiązującej w banku tabeli opłat i prowizji 

(jeśli ma zastosowanie). 
2) Umowy lub regulaminy mogą zawierać zapisy o kosztach innych niż cena usługi, którymi może być obciążony klient – w tym podatków 

związanych z transakcjami zawartymi w związku z danym instrumentem finansowym lub usługą.

http://#
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3) Klient może ponosić koszty i opłaty związane z:
■ czynnościami KDPW (rejestracja papierów wartościowych i ich obsługa), 
■ zgromadzeniem obligatariuszy, 
■ powołaniem agenta emisji oraz usługami świadczonymi przez agenta emisji,
■ usługami świadczonymi przez administratora hipoteki, administratora zastawu rejestrowego, administratora zabezpieczeń, 
■ wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu i notowań w platformach obrotu (np. GPW, Catalyst), 
■ zatrudnieniem animatora rynku, 
■ zatrudnieniem doradców prawnych lub finansowych.

4) Tabela opłat KDPW jest dostępna na stron http://www.kdpw.pl/
5) Kalkulator kosztów emisji papierów dłużnych związanych z wprowadzeniem papierów dłużnych na Catalyst jest dostępny na stronie:  

http://www.gpwcatalyst.pl/

11. Przechowywanie i rejestrowanie papierów wartościowych
Do przechowywania i rejestrowania papierów wartościowych wykorzystujemy izby rozliczeniowe – na rynku krajowym i zagranicznym.

Zasady dotyczące rejestracji w KDPW
W ramach systemu depozytowego organizowanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) papiery wartościowe 
klientów banku rejestrowane są na:
1/ indywidualnych rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w imieniu i na rzecz poszczególnych klientów, lub
2/ na rachunkach zbiorczych, które mogą być prowadzone wyłącznie na rzecz: 

■ osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych z siedzibą poza Polską, które realizują zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów 
wartościowych i podlegają nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór nad instytucjami finansowymi w państwie członkowskim UE 
lub EOG albo państwie równoważnym w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy („państwo równoważne”), 

■ zagranicznych firm inwestycyjnych, które nie prowadzą działalności maklerskiej na terytorium Polski, uprawnionych do prowadzenia 
działalności w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych w państwie ich siedziby, 

■ zagranicznych firm inwestycyjnych, które prowadzą działalność maklerską na terytorium Polski bez otwierania oddziału, uprawnionych 
do prowadzenia działalności w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych w państwie ich siedziby, 

■ zagranicznych osób prawnych z siedzibą w państwie równoważnym uprawnionych do prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie 
rejestrowania instrumentów finansowych w państwie ich siedziby, nieprowadzących działalności maklerskiej na terytorium Polski,

■ banków zagranicznych z siedzibą w państwie równoważnym uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie rejestrowania 
instrumentów finansowych w państwie ich siedziby przez uczestników KDPW.

Stany na rachunkach papierów wartościowych oraz na rachunkach zbiorczych odzwierciedlają stany na zbiorczych kontach depozytowych 
prowadzonych w KDPW na rzecz poszczególnych uczestników KDPW. Zbiorcze konta depozytowe prowadzone w KDPW nie pozwalają 
na identyfikację osób lub podmiotów uprawnionych z poszczególnych papierów wartościowych rejestrowanych na takich kontach. 
Identyfikację taką przeprowadza się na poziomie rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników KDPW. 

Papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym, który prowadzimy na rzecz jego posiadacza (naszego klienta), nie zapisujemy 
na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych.

Papiery wartościowe należące do naszych klientów są rejestrowane w systemie depozytowym oddzielnie od papierów wartościowych 
należących do mBanku.

Dysponujemy papierami wartościowymi rejestrowanymi na prowadzonych przez nas rachunkach papierów wartościowych:
■ w imieniu i na rzecz naszego klienta,
■ na zasadach określonych w umowie zawartej z klientem.

Zasady dotyczące rejestracji w systemie SKARBNET4
W ramach systemu SKARBNET4 (systemu rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych prowadzonego przez 
Narodowy Bank Polski) rejestrujemy bony skarbowe i bony pieniężne. Jesteśmy bezpośrednim uczestnikiem systemu SKARBNET4 (dalej: „system”).

Rejestrowane w systemie aktywa naszych klientów są zapisywane na:
■ indywidualnych rachunkach bonów, które otwieramy i prowadzimy na imię i na rzecz poszczególnych klientów, lub
■ rachunkach zbiorczych bonów skarbowych prowadzonych na rzecz ich posiadaczy – klientów mBanku.

Stany na indywidualnych rachunkach bonów oraz na rachunkach zbiorczych bonów skarbowych odzwierciedlają stany na zbiorczych kontach 
depozytowych prowadzonych w systemie na rzecz poszczególnych uczestników systemu. Zbiorcze konta depozytowe prowadzone w systemie 
nie pozwalają na identyfikację osób lub podmiotów uprawnionych z poszczególnych papierów wartościowych rejestrowanych na takich 
kontach. Taką identyfikację przeprowadza się na poziomie indywidualnych rachunków bonów prowadzonych przez uczestników systemu. 
Właścicielem papierów wartościowych zapisanych na indywidualnym rachunku bonów jest zawsze właściciel tego rachunku.

Posiadacz rachunku zbiorczego bonów skarbowych nie jest uprawniony do zapisanych na takim rachunku papierów wartościowych. 
Takim uprawnionym jest osoba, którą wskazał nam posiadacz rachunku (liczba papierów wartościowych wynika ze wskazania).

Papierów wartościowych, zapisanych na rachunku zbiorczym bonów skarbowych, który prowadzimy na rzecz ich posiadaczy (naszych klientów), 
nie zapisujemy na indywidualnych rachunkach bonów.

Rejestrowane w systemie papiery wartościowe naszych klientów są oddzielone od papierów wartościowych należących do mBanku.

Dysponujemy papierami wartościowymi przechowywanymi w systemie na rzecz naszych klientów:
■ w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa i umową z klientem oraz 
■ wyłącznie za zgodą klienta. Taka zgoda nie jest wymagana, jeśli dysponujemy papierami wartościowymi, by ustanowić zabezpieczenie 

w związku z realizacją zlecenia klienta.

http://#
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Obowiązki agenta emisji
Funkcję agentów emisji pełnią uczestnicy KDPW tj. banki i domy maklerskie, w tym mBank (po uzyskaniu wewnętrznych zgód). Od 1 lipca 
2019 r. mają oni obowiązek:
■ rejestracji obligacji korporacyjnych i komunalnych, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych w KDPW, 
■ pośredniczenia w ich rejestracji w KDPW – w określonych przypadkach,
■ sprawdzania, czy dokumenty związane z emisją papierów wartościowych są poprawne, jeśli tak – rejestrowania ich w KDPW w imieniu spółki.

W określonych przypadkach rejestracja papierów wartościowych jest możliwa również bez udziału agenta emisji. Stosuje się wtedy zasadę DvP 
(delivery versus payment), czyli jednoczesny rozrachunek papierów wartościowych w zamian za gotówkę.

Zasady dotyczące rejestracji w zagranicznych izbach depozytowo-rozliczeniowych
Zagraniczne papiery wartościowe (niedopuszczone do obrotu zorganizowanego w Polsce) rejestrują zagraniczne izby depozytowo-rozliczeniowe: 
Clearstream Banking Luxemburg („CBL”) lub Euroclear.

Instrumenty finansowe rejestrowane na rzecz klientów w CBL zapisane są na rachunku zbiorczym. Otwieramy w swojej ewidencji rejestry 
papierów wartościowych dla poszczególnych klientów. Zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Luksemburga i Belgii dotyczącymi 
właściciela faktycznego (tzw. beneficial ownership) właścicielem papierów wartościowych jest zawsze właściciel wpisany w rejestrze papierów 
wartościowych prowadzonym przez mBank, czyli nasz klient. 

Aktywa należące do naszych klientów rejestrowane przez CBL/Euroclear są oddzielone od aktywów należących do mBanku.

Dysponujemy papierami wartościowymi rejestrowanymi przez CBL/Euroclear:
■ w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa i umową z klientem oraz
■ wyłącznie za zgodą klienta. Taka zgoda nie jest wymagana, jeśli dysponujemy papierami wartościowymi, by ustanowić zabezpieczenie 

w związku z realizacją zlecenia klienta.

Jeśli klient nie dostarczy środków na rozliczenie transakcji, mamy prawo – zgodnie z „Regulaminem świadczenia przez mBank S.A. usług 
powierniczych” (integralnej części umowy świadczenia usług powierniczych) – zaspokoić swoje roszczenia z instrumentów finansowych 
znajdujących się na rachunkach i w rejestrach danego klienta. 

Jeśli klient nie zrealizuje płatności w ciągu trzech kolejnych dni od daty rozliczenia transakcji:
■ mamy prawo sprzedać przedmiotowe papiery wartościowe po cenie, która gwarantuje największe prawdopodobieństwo realizacji zlecenia,
■ kwota uzyskana ze sprzedaży papierów wartościowych jest należna bankowi. Jeśli jednak wystąpi nadwyżka między kwotą uzyskaną z tej 

sprzedaży a kwotą wynikającą z nieopłaconej transakcji kupna oraz kosztów realizacji transakcji – należy się ona klientowi. 
W umowie z klientem możemy zapisać inny tryb postępowania w przypadku, gdy klient nie dostarczy środków na rozliczenie transakcji. 

Codziennie sprawdzamy stan posiadania papierów wartościowych według zapisów na:
■ prowadzonych rachunkach papierów wartościowych, 
■ rachunkach zbiorczych, 
■ rachunkach depozytowych oraz 
■ rejestrach papierów wartościowych.
Porównujemy je ze stanem papierów wartościowych zarejestrowanych odpowiednio na kontach prowadzonych przez KDPW, NBP oraz przez 
CBL/Euroclear.

Możemy powierzyć przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych innemu podmiotowi (pod warunkiem, że podmiot ten zapewnia 
ochronę powierzonych mu praw klientów do papierów wartościowych). Jeśli tak postąpimy, odpowiadamy wobec klienta na zasadach 
ogólnych, a konsekwencje niewypłacalności podmiotu, któremu powierzyliśmy przechowywanie papierów, każdorazowo będą regulować 
przepisy prawa właściwe dla tego podmiotu.

12. Uprawnienia BFG
W przypadku, gdyby – zgodnie z ustawą o BFG – mBank stał się podmiotem w restrukturyzacji, i istniałaby realna szansa na przywrócenie 
stabilności finansowej podmiotu w restrukturyzacji, BFG będzie mógł – bez zgody klientów, którzy są wierzycielami mBanku – zastosować 
instrumenty przymusowej restrukturyzacji, aby dokapitalizować podmiot. Takim instrumentem jest umorzenie lub konwersja zobowiązań.

Jeśli BFG zastosuje instrumenty przymusowej restrukturyzacji, podmiot w restrukturyzacji zostaje przez jakiś czas pod kontrolą BFG, który 
nadzoruje reorganizację podmiotu tak, aby trwale usunąć przyczyny strat. 
 
Wierzyciele, których wierzytelności podlegają konwersji, obejmują prawa udziałowe w liczbie wynikającej z wartości konwertowanych 
wierzytelności oraz ceny emisyjnej ustalonej w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Umorzeniu lub konwersji zobowiązań nie podlegają w szczególności zobowiązania:
1/ z tytułu środków gwarantowanych,
2/ zabezpieczone (do wysokości wartości ustanowionych zabezpieczeń),
3/ wynikające z praw majątkowych podmiotu w restrukturyzacji,
4/ wynikające z posiadania przez podmiot w restrukturyzacji środków pieniężnych należących do klientów, w tym zdeponowanych w ich 

imieniu przez fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne, pod warunkiem że takie prawa majątkowe lub środki 
podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,

5/ wynikające ze stosunku powierniczego między podmiotem w restrukturyzacji a innym podmiotem, pod warunkiem że takie zobowiązanie 
podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe lub ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,

6/ wobec banków krajowych, banków zagranicznych, innych instytucji kredytowych oraz firm inwestycyjnych, o pierwotnym terminie 
wymagalności krótszym niż 7 dni, z wyjątkiem zobowiązań między podmiotami należącymi do tej samej grupy,

7/ wynikające z uczestnictwa w systemach płatności, systemach rozrachunku lub zobowiązań wobec operatorów tych systemów lub ich 
uczestników powstałe w wyniku uczestnictwa w takim systemie, które staną się wymagalne w terminie krótszym niż 7 dni.
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13. Przetwarzanie danych osobowych (RODO)
W związku ze świadczeniem usług, w szczególności usługi oferowania, mBank oraz emitenci udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe, 
których są odrębnymi administratorami. 

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?
Jako administrator danych osobowych chronimy dane osobowe i odpowiadamy za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa:
■ Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO),
■ ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

Dane osobowe przetwarzamy w celu:
■ realizacji obowiązków wynikających z umowy świadczenia usług oraz kontroli należytej realizacji i rozliczenia umowy świadczenia usług – 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a jeśli pełnimy funkcję agenta emisji – również na podstawie art. 7a ust. 8c ustawy,
■ obsługi ewentualnych roszczeń wynikających z umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
■ realizacji obowiązków wskazanych w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c) RODO).

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
■ w czasie obowiązywania umowy świadczenia usług lub realizacji funkcji agenta emisji, a gdy ta umowa zakończy się – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa (w związku z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji),
■ przez czas, który jest nam niezbędny, by dochodzić roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub bronić się przed roszczeniami 

kierowanymi wobec banku. Uwzględniamy okresy przedawnienia roszczeń określone w obowiązujących przepisach prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą:
■ ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych, 
■ może żądać ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania,
■ zażądać ich przeniesienia do innego administratora.
W każdym przypadku mamy jednak prawo dalej przetwarzać dane w zakresie wymaganym przepisami prawa.

Skargę na to, jak przetwarzamy dane osobowe, można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu możemy udostępnić dane osobowe?
Mamy prawo udostępnić przetwarzane dane osobowe podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia
Funkcję inspektora danych osobowych pełni pracownik mBanku. Można się z nim skontaktować:
■ e-mailem: inspektordanychosobowych@mBank.pl,
■ pocztą: Inspektor Danych Osobowych, mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.
Szczegółowe informacje na temat tego, jak przetwarzamy dane osobowe, znajdują się w Pakiecie RODO. Jest on dostępny na naszej stronie
internetowej: https://www.mBank.pl/pdf/rodo/pakiet-rodo.pdf.

14. Sprzedaż krzyżowa
Występuje, gdy sprzedajemy jednocześnie (w ramach pakietu) więcej niż jeden produkt lub usługę, a przynajmniej jeden lub jedna z nich 
obejmuje instrumenty finansowe. Sprzedaż ta może odbyć się w ramach jednej umowy albo odrębnych umów, np. gdy zawarcie jednej umowy 
jest warunkiem zawarcia innej. 

Rodzaje sprzedaży krzyżowej 

Rodzaj sprzedaży krzyżowej
Czy produkty lub usługi mogą być 

świadczone na podstawie odrębnych umów?
Czy klient może kupić oddzielnie każdy 

produkt lub usługę z pakietu?

łączona tak tak

wiązana tak nie

Przykłady sprzedaży krzyżowej

Przykład sprzedaży krzyżowej Szczegółowy opis

jednoczesna sprzedaż produktu 
kredytowego z produktem 
zabezpieczającym ryzyko
(sprzedaż łączona/wiązana)

W ramach dwóch odrębnych umów sprzedajemy:
■ produkt kredytowy oraz 
■ produkt zabezpieczający ryzyko zmiany stopy procentowej lub ryzyko zmiany kursu walutowego. 
W takiej sytuacji zawieramy umowę kredytu, w której klient zobowiązuje się zawrzeć 
umowę obejmującą obrót instrumentami finansowymi (np. umowę ramową dla transakcji 
rynku finansowego lub inną umowę o podobnym charakterze) oraz odpowiednie produkty 
zabezpieczające ryzyko związane z produktem kredytowym. Mogą to być np. IRS, opcja Cap/Floor 
CIRS, forward lub opcja walutowa. 

O ile nie uzgodnimy z klientem inaczej, produkty wchodzące w skład pakietu, są dostępne 
osobno i taką sprzedaż traktujemy jako łączoną. Jeżeli produkty wchodzące w skład pakietu nie są 
dostępne oddzielnie to taką sprzedaż traktujemy jako wiązaną.

http://#
http://#
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Przykład sprzedaży krzyżowej Szczegółowy opis

jednoczesna sprzedaż produktu 
kredytowego z usługą oferowania 
dłużnych papierów wartościowych
(sprzedaż łączona/wiązana)

W ramach odrębnych umów sprzedajemy:
■ produkt kredytowy oraz 
■ usługę oferowania dłużnych papierów wartościowych. 

W takiej sytuacji zawieramy umowę kredytu, w której klient zobowiązuje się np. zawrzeć umowę 
obejmującą usługę oferowania dłużnych papierów wartościowych. Produkty lub usługi wchodzące 
w skład pakietu są dostępne osobno i taką sprzedaż traktujemy jako łączoną. Jeżeli produkty 
wchodzące w skład pakietu nie są dostępne oddzielnie to taką sprzedaż traktujemy jako wiązaną.

jednoczesna sprzedaż usługi 
oferowania dłużnych papierów 
wartościowych oraz usług 
świadczonych w wykonaniu umów 
o gwarantowanie objęcia emisji lub 
umów o podobnym charakterze
(sprzedaż wiązana)

W ramach jednej umowy lub odrębnych umów sprzedajemy:
■ usługę oferowania papierów dłużnych oraz 
■ usługę gwarantowania objęcia emisji

Taką sprzedaż traktujemy jako sprzedaż wiązaną, bowiem co do zasady usługa gwarantowania nie 
występuje bez usługi oferowania.

Informacje o warunkach umów zawieranych w ramach sprzedaży krzyżowej

Pakiet produktów Na jakiej podstawie go sprzedajemy?
Czy koszty klienta (marża, prowizje, opłaty) 
zależą od tego, czy wybierze pakiet czy 
pojedynczy produkt?

produkt kredytowy z produktem 
zabezpieczającym ryzyko

■ zawsze na podstawie odrębnych umów

nie
(zawarcie transakcji zabezpieczającej nie 
wpływa na marżę i prowizję związaną 
z produktem kredytowym, zawarcie produktu 
kredytowego nie wpływa na koszt zawarcia 
transakcji zabezpieczającej)

oferowanie oraz gwarantowanie 
objęcia emisji

■ na podstawie jednej lub odrębnych umów

nie
(świadczenie usług na podstawie jednej umowy 
lub odrębnych umów nie wpływa na wysokość 
kosztów i opłat, które ponosi klient)

Zbiorcze informacje o wstępnych warunkach umów zawieranych w ramach sprzedaży krzyżowej prezentujemy w dokumentach, które 
przekazujemy klientowi przed zawarciem umów. Mogą to być np. wstępne warunki finansowania (term sheet).

Przykładowe korzyści związane ze sprzedażą krzyżową 

Produkt zabezpieczający, 
oferowany w ramach  
sprzedaży krzyżowej

Jakie korzyści zapewnia klientowi?

produkty zabezpieczające ryzyko 
stopy procentowej (np. IRS 
w połączeniu z umową kredytu)

Dzięki IRS klient zamienia zmienne płatności na stałe. Klient uzyskuje informację odnośnie 
wysokości przyszłych płatności odsetkowych. 

produkty zabezpieczające ryzyko 
zmiany kursu walutowego 
(np. WTT w połączeniu z kredytem 
budowlanym) 

Klient ma co do zasady gwarancję stałego kursu walutowego, po którym przewalutujemy kwotę 
wypłacanego kredytu (lub jego transz).
Przykład: klient bierze i spłaca kredyt w innej walucie, niż waluta, w której wykorzystuje 
środki z kredytu (np. płaci wynagrodzenie generalnemu wykonawcy). Korzystając z produktu 
zabezpieczającego klient zna z góry kurs waluty po którym nastąpi przewalutowanie kwot kredytu 
wypłacanych w celu pokrycia kosztu przedsięwzięcia.

gwarancja objęcia części emisji 
(w połączeniu z usługą oferowania)

Klient ma pewność, że pozyska określony kapitał, w znacznym stopniu niezależnie  
od popytu rynkowego.


Ważne: 
Jeśli klient kupuje produkt zabezpieczający bez aktywa bazowego (nie zawiera umowy kredytu) naraża się bezpośrednio na ryzyka 
związane z wahaniem poziomu stóp procentowych lub kursu walutowego. Może to skutkować zajęciem tzw. pozycji spekulacyjnej.

Ograniczenia związane ze sprzedażą krzyżową 
Ocena adekwatności
Jeśli sprzedaż krzyżowa dotyczy:
■ klienta profesjonalnego według klasyfikacji MIFiD (więcej na str. 3) – nie przeprowadzamy oceny adekwatności,
■ klienta detalicznego według klasyfikacji MIFiD (więcej na str. 4) – ocenę adekwatności przeprowadzamy standardowo (tak, jak przy 

sprzedaży innych produktów).

Co do zasady nie zawieramy umów objętych sprzedażą krzyżową z klientami, którzy nie przeszli oceny adekwatności lub należą do negatywnej 
grupy docelowej dla danego produktu.

Gwarancja objęcia części emisji
Zazwyczaj świadczymy usługę gwarantowania objęcia części emisji tylko, gdy równolegle świadczymy usługę oferowania.
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Ryzyka związane ze sprzedażą krzyżową

Rodzaj ryzyka Kiedy może wystąpić? Jakie może mieć konsekwencje?

ryzyko 
niedopasowania

Wartość nominalna produktu zabezpieczającego 
ryzyko zmiany stopy procentowej, który kupił klient, 
jest o połowę mniejsza niż kwota kredytu, który 
wypłaciliśmy klientowi.

Zabezpieczeniu ryzyka zmiany stóp procentowych 
podlega jedynie połowa wartości kredytu  
(druga jest narażona na to ryzyko).

Wartość nominalna produktu zabezpieczającego 
ryzyko zmiany stopy procentowej, który kupił klient, 
jest wyższa od kwoty zabezpieczanego kredytu.

Klient powinien zwrócić się do nas o to, abyśmy 
częściowo zamknęli kupiony produkt zabezpieczający 
(aby dopasować te kwoty). 
Możemy wtedy domagać się od klienta zapłaty 
na naszą rzecz tzw. kwoty zamknięcia:
■ jej wysokość zależy od aktualnej wyceny 

rynkowej kupionego przez klienta 
produktu zabezpieczającego ryzyko zmiany 
stopy procentowej,

■ w tej kwocie możemy uwzględnić mark-up, 
(analogicznie do wcześniejszej spłaty kredytu lub 
zmiany jego waluty)

ryzyko 
przedterminowego 
zamknięcia produktów 
zabezpieczających na 
skutek wypowiedzenia 
umowy kredytu

Wypowiadamy produkt kredytowy, zabezpieczony 
produktami zabezpieczającymi ryzyko zmiany 
stopy procentowej.

Zamkniemy produkty zabezpieczające ryzyko 
i obliczymy tzw. kwotę zamknięcia, której będziemy 
mogli się od domagać od klienta:
■ Jej wysokość zależy od aktualnej wyceny 

rynkowej kupionego przez klienta produktu 
zabezpieczającego ryzyko zmiany stopy 
procentowej,

■ w tej kwocie możemy uwzględnić mark-up.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o ryzykach związanych ze sprzedażą krzyżową lub poszczególnymi usługami bądź produktami 
wchodzącymi w skład pakietu?
■ w przypadku produktów objętych sprzedażą krzyżową – w umowach tych produktów,
■ w przypadku usługi oferowania oraz gwarantowania objęcia emisji – w broszurze informacyjnej dla emitentów papierów wartościowych 

(przekazujemy ją emitentom przed świadczeniem tych usług),
■ w przypadku produktów obejmujących obrót instrumentami finansowymi – na naszej stronie internetowej:  

https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/

Koszty i opłaty
Sprzedaż krzyżowa produktu kredytowego i produktu związanego z obrotem instrumentami finansowymi odbywa się na podstawie odrębnych 
umów produktowych, które różnią się rodzajem ponoszonych kosztów.

Na wysokość opłat i prowizji wskazanych w umowie kredytowej nie ma wpływu to, czy klient zawrze z nami umowę dotyczącą obrotu 
instrumentami finansowymi oraz odpowiednie produkty zabezpieczające. 

Koszty i opłaty związane z produktem kredytowym co do zasady prezentujemy klientowi przed zawarciem umowy:
■ we wstępnych warunkach finansowania (tzw. term sheet) a następnie w umowie kredytowej, 
■ Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji (jeśli umowa się na nią powołuje). Taryfa jest dostępna na stronie  

https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/msp/ 

Maksymalny koszt zakupu produktów zabezpieczających ryzyko zmiany stopy procentowej lub kursu walutowego (różnicę między ceną 
kwotowanego produktu zabezpieczającego, a ceną utrzymywania przez nas pozycji rynkowej) prezentujemy w postaci mark-up na stronie 
internetowej: http://www.mbank.pl/mark-up

Jeśli dojdzie do rozwiązania umowy dotyczącej obrotu instrumentami finansowymi zawartej w ramach sprzedaży krzyżowej i klient z tego 
powodu przestał korzystać z innego naszego produktu, nie ponosi dodatkowych kosztów i opłat z tym związanych. Wyjątkiem jest sytuacja, 
w której taką opłatę wskazujemy wprost we wstępnych warunkach finansowania (tzw. term sheet). 

Szczegółowe informacje na temat kosztów i opłat prezentujemy:
■ we wstępnych warunkach finansowania (term sheet),
■ w przypadku sprzedaży krzyżowej dotyczącej usług oferowania oraz gwarantowania objęcia emisji – w „informacji o sprzedaży krzyżowej” 

(dostarczamy ją emitentowi przed świadczeniem tych usług),
■ „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji” (jeśli umowa lub regulamin się do niej odnoszą).

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.mBank.pl
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