
 

Regulamin Promocji  

„MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mBanku” 

 

 

I. Organizator Promocji 

 

1. Promocja „MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mBanku”, zwana dalej Promocją 

organizowana jest przez BRE Bank SA - mBank 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 01.01.2012 wynosi 168.410.984 zwany dalej 

mBankiem lub „Organizatorem”.  

2. Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Promocji nie powstaje 

zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy mBankiem, a pracownikami mBanku lub 

Klientami mBanku. 

3. BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 jest administratorem danych osobowych 

Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w zakresie: imię i nazwisko, 

adres korespondencyjny, nr telefonu do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia niniejszej Promocji.  

4. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w siedzibie mBanku, Bankowość 

Detaliczna BRE Banku SA, Wydział Obsługi Klientów, mBank, Al. Piłsduskiego 3, 90-368 Łódź w celu 

przeprowadzenia Promocji określonej niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”).   

5. Uczestnikowi Promocji, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich 

poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w 

związku z niniejszą Promocją. 

 

 

II. Czas trwania Promocji 

 

1. Promocja  trwa od dnia  25 listopada 2012 roku do dnia 31 stycznia 2013 r.  

2. W okresie od dnia 25 listopada do dnia 30 listopada 2012 r. lub przed dniem 30 listopada 2012 r. do 

wyczerpania liczby kuponów należy dokonać zakupu kuponu umożliwiającego złożenie wniosku - o kartę 

kredytową MasterCard Miles & More w mBanku w Promocji „MasterCard Miles & More + czytnik 

Kindle 5 gratis od mBanku” na stronie www.groupon.pl. Informacja o aktualnej liczbie dostępnych  

kuponów  umieszczona jest na stronie www.groupon.pl. 

3. Z zastrzeżeniem wynikającym z ust.2 i 4 w okresie od dnia 25 listopada do dnia 5 grudnia 2012 r. należy 

złożyć wniosek internetowy: o nową kartę lub wniosek o przeniesienie karty kredytowej z innego banku z 

jednoczesnym wnioskiem o kartę: MasterCard Miles & More w mBanku lub MasterCard Miles & More 

http://www.groupon.pl/


 

Premium w mBanku za pośrednictwem linku udostępnionego w kuponie, o którym mowa w pkt. 2 

powyżej.  

4. Minimalny wnioskowany limit kredytowy na kartę MasterCard Miles & More mBanku wynosi 3000 zł, na 

kartę MasterCard Miles & More Premium limit wynosi 10000 zł.  

5. W okresie od dnia 21 listopada do dnia 31 grudnia 2012 r. kartą kredytową MasterCard Miles & More lub 

MasterCard Miles & More Premium wydaną na podstawie wniosku, o jakim mowa w pkt. 3 powyżej 

należy dokonać transakcji, o których mowa w rozdziale IV pkt. 1. Ostateczny termin rozliczenia - 

zaksięgowania transakcji upływa 15 stycznia 2013 r. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania przyczyn.  

7. O zakończeniu Promocji Organizator powiadomi na swoich stronach internetowych www.mbank.pl 

 z 5-cio dniowym wyprzedzeniem. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników 

Promocji w okresie jej trwania. 

8. Dla oceny uczestnictwa w Promocji uwzględniana będzie data zarejestrowania wniosku o kartę główną  

w systemie mBanku.  

 

 

 

III. Uczestnictwo w promocji 

 

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które zakupią kupon udostępniony na stronie www.groupon.pl 

uprawniający do złożenia wniosku o Kredyt - kartę kredytową MasterCard Miles & More lub MasterCard 

Miles & More w mBanku w Promocji: „MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od  mBanku”. 

2. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, które od 1 stycznia 2012 r. do 25 listopada 2012 

r. nie były stroną żadnej umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej wydanej przez mBank oraz na 

dzień rozpoczęcia Promocji tj. 25 listopada 2012 r. nie były w trakcie wnioskowania o wydanie 

jakiejkolwiek karty kredytowej mBanku i spełniły warunki regulaminu promocji „Przenieś kartę do 

mBanku”. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji za przeniesienie karty do mBanku nie uznaje się, 

przypadków przeniesienia karty kredytowej z MultiBanku i BRE Banku SA do mBanku. 

3. Niezależnie od warunków Promocji przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w zakresie składania przez 

Uczestników Promocji wniosków o Kredyt - kartę kredytową oraz zasad i trybu udzielania karty kredytowej 

mają zastosowanie postanowienia Regulaminu udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w 

mBanku oraz Warunki wydawania i używania kart kredytowych w mBanku.  

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

5. Z Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie 

stosunku cywilnoprawnego, tj. osoby pozostające w stosunkach wynikających z umów zlecenia, z umów o 

dzieło, z kontraktów menadżerskich zawartych z Organizatorem oraz spółek zależnych Organizatora w 

rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych. 

6. W momencie przystąpienia do Promocji Uczestnik nie może posiadać wobec Organizatora wymagalnych 

zobowiązań finansowych.  

http://www.mbank.pl/


 

7. W przypadku przeniesienia karty kredytowej z innego Banku w Promocji może wziąć udział wyłącznie 

osoba, która jest posiadaczem karty kredytowej w innym banku i ma się stać posiadaczem karty kredytowej 

głównej MasterCard Miles & More lub MasterCard Miles & More Premium, na podstawie prawidłowo 

złożonego wniosku o przeniesienie karty dostępnego na www.groupon.pl  

 

IV. Zasady promocji 

 

1. Każdy Uczestnik Promocji, który złożył wniosek o Kredyt - kartę kredytową za pośrednictwem 

udostępnionego przez www.groupon.pl w nabytym kuponie linku i stał się posiadaczem głównym karty 

kredytowej MasterCard Miles & More lub MasterCard Miles & More Premium, oraz dokonał transakcji 

bezgotówkowych na kwotę nie niższą niż 500 zł kartą MasterCard Miles & More lub na kwotę nie niższą 

niż 1000 zł kartą MasterCard Miles & More Premium w okresie od dnia wydania karty kredytowej 

MasterCard Miles & More lub MasterCard Miles & More Premium do dnia 15 stycznia 2013 r. otrzyma 

nagrodę w postaci czytnika Kindle 5 o wartości 440 zł brutto pod warunkiem spełnienia wszystkich 

warunków opisanych w niniejszym Regulaminie Promocji.   

2. Dopuszcza się możliwość nabycia przez tego samego Uczestnika Promocji więcej niż jednego kuponu, 

które następnie zostaną przekazane innym Uczestnikom w celu ich wykorzystania, z zastrzeżeniem, że 

jeden uczestnik może zrealizować tylko jeden kupon. 

3. O przyznaniu nagrody decyduje data dokonania transakcji bezgotówkowej: 

 pod warunkiem, że transakcja zostanie zaksięgowana w systemie mBanku nie później niż do 15 stycznia 

2013 roku do godz. 24.00. oraz 

 żadna z transakcji bezgotówkowych opisanych w rozdziale IV pkt. 2 poniżej nie została anulowana lub  

kwota transakcji nie została zwrócona. 

4. Przez transakcje bezgotówkowe rozumie się:  

a) zapłatę za towary lub usługi przy użyciu karty MasterCard Miles & More lub MasterCard Miles & More 

Premium, 

b) zapłatę za towary lub usługi przy użyciu kart wymienionych w pkt. a., bez fizycznego okazania karty, tj. 

transakcję dokonaną przez telefon, Internet lub zamówienie pocztowe, oraz płatności kartą w ramach 

usługi mTransfer z wyłączeniem transakcji typu Quasi cash (transakcje sprzedaży towaru lub usługi, 

które są bezpośrednio wymienialne na gotówkę, np. gry losowe lub hazardowe), 

5. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz i tylko raz otrzymać nagrodę w postaci czytnika    

Kindle 5. 

6. Nagrody, z chwilą ich przekazania podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust.1 pkt. 2 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 

tekst jednolity z pózn.zm.). 

7. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z odbioru nagrody rzeczowej, Uczestnik nie otrzyma też nagrody 

pieniężnej. 
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8. Prawa do nagrody nie mogą być przeniesione w drodze umowy przez Uczestnika na rzecz osób trzecich 

przed i po odbiorze nagrody przez Uczestnika. 

9. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 20 dni roboczych od daty rozliczenia dokonanych przez Uczestników 

transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 500 zł, w przypadku transakcji dokonanych kartami 

MasterCard Miles & More oraz na łączną kwotę 1000 zł w przypadku transakcji dokonanych kartami 

MasterCard Miles & More Premium , a opisanych w rozdziale IV pkt. 3. Nagroda zostanie wysłana na adres 

korespondencyjny podany przez Uczestnika Promocji mBanku.  

10. Uczestnik traci prawo do udziału w Promocji, w przypadku gdy w trakcie trwania Promocji nastąpiło 

rozwiązanie umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej o której mowa w rozdziale III pkt. 2, a także 

w związku z zastrzeżeniem karty kredytowej MasterCard Miles & More lub MasterCard Miles & More 

Premium. 

11. Uczestnicy, którzy złożyli wniosek o wydanie nowej karty lub wniosek o przeniesienie karty kredytowej do 

mBanku, ale nie został im przyznany Kredyt -  karta kredytowa MasterCard Miles & More lub MasterCard 

Miles & More Premium mają prawo do zwrotu opłaty poniesionej za kupon. Aby uzyskać zwrot opłaty, 

Uczestnik który nabył kupon i nie został on przez niego wykorzystany ze względu na nieprzyznanie 

Kredytu - karty kredytowej, powinien zgłosić się swoje roszczenia z tytułu zwrotu poniesionej opłaty do 

groupon.pl drogą mailową (info@groupon.pl) lub telefoniczną (+48 22 496 08 88). 

 

V. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik może składać pisemnie na adres: mBanku, 

Bankowość Detaliczna BRE Banku SA, Wydział Obsługi Klientów, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 

2 z dopiskiem „MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis za od mBanku”, poprzez zgłoszenie ich na 

mLinii (nazwa infolinii) pod numerem telefonu: 801 300 800. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji jak również 

opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej 

pisemnie). 

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez mBank. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez mBank. 

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem 

formy złożenia reklamacji. 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach 

prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza 

uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

7. Uczestnikowi przysługuje możliwość zwrócenia się o pomoc do: 

a) Organizacji konsumenckich (Miejscowy lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta), 
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b) Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich. 

8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, 

Uczestnik może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego. 

9. Organizator promocji, który jest częścią detaliczną BRE Banku SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: 

a) w siedzibie mBanku – mBank, ul. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź, 

b) u operatorów Centrum Obsługi Telefonicznej, pod numerem mLinii (nazwa infolinii) 801 300 800 (z 

telefonów stacjonarnych) lub 6913 62265 (z telefonów komórkowych), 

c) na stronach internetowych www.mbank.pl. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą 

„MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mBanku”  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają: postanowienia Regulaminu 

udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mBanku oraz Warunki wydawania i używania 

kart kredytowych w mBanku oraz Regulaminu Promocji „Przenieś kartę do mBanku”.    

 

 


