
 

Regulamin „Wybieram to, co lubię”  

 

§ 1. Organizator Promocji 

 
1. Promocja „Wybieram to, co lubię” 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 r. wynosi 168.410.984 złotych 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 danych osobowych przetwarzanych w związku z 

realizacją warunków umów zawartych z Bankiem w celu przeprowadzenia niniejszej 

Promocji.  

4. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w siedzibie   

mBank,  Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A., Al. Piłsudskiego 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. 

 

§ 2 Czas trwania Promocji 

 
Promocja trwa od 15.11.2012r. do  31.12.2012r.  

 

§ 3 Uczestnictwo w Promocji 

 



 

1. Promocja skierowana jest do nowych Klientów mBanku - osób fizycznych, mających 

pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy 

spełniają łącznie poniższe warunki: 

1/ złożą wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego eKONTO  

2/ wybiorą, podczas składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, jedną z 

następujących ofert promocyjnych: 

a/ „Zwrot 10% wartości transakcji bezgotówkowych dokonywanych przez 

Internet”, 

b/ „Zwrot 100% wartości doładowania telefonu”, 

c/ „Zniżka na ubezpieczenie samochodu” (z oferty mogą skorzystać osoby, które 

w ostatnich 36 miesiącach kalendarzowych miały nie więcej niż jedną 

szkodę z tytułu ubezpieczenia OC lub AC). 

3/ złożą wniosek o wydanie debetowej karty płatniczej do rachunku eKONTO, 

4/ zawrą z mBankiem Umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego eKONTO w mBanku. 

2. Z Promocji nie mogą skorzystać Klienci, którzy posiadali rachunek w mBanku do dnia 

14.11.2012 r. włącznie. 

 

§ 4. Zasady Promocji 

 

I. Zwrot 10% transakcji bezgotówkowych dokonywanych przez Internet 

 

1. Uczestnicy Promocji, którzy wybrali ofertę promocyjną „Zwrot 10% wartości 

transakcji bezgotówkowych dokonywanych przez Internet” otrzymują od mBanku 

przez okres 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od dnia spełnienia 

warunków określonych w § 3 zwrot 10% wartości transakcji bezgotówkowych 

dokonywanych przez Internet, nie więcej jednak niż 20 PLN w danym miesiącu 

kalendarzowym.  

2. Sześciomiesięczny okres zwrotu, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu o 

kolejne 6 miesięcy kalendarzowych, pod warunkiem, że Uczestnik Promocji po upływie 

okresu, o którym mowa w ust. 1, zapewni wpływ na rachunek eKONTO w kwocie nie 

niższej niż 1000 zł w danym miesiącu przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych. 



 

3. Za transakcje bezgotówkowe dokonane przez Internet, uznaje się transakcje 

bezgotówkowe wykonane przez Uczestnika Promocji spełniające jednocześnie 

wszystkie poniższe warunki: 

1/ transakcje debetową karta płatniczą wydaną do eKONTA dokonane przez Internet 

lub transakcje dokonane za pomocą mTransferu, z wyłączeniem transakcji 

dokonanych w serwisie Allegro.pl, 

2/ transakcje wykonane i rozliczone przez Bank w danym miesiącu kalendarzowym. 

4. Zwrot za dany miesiąc kalendarzowy wypłacany jest po spełnieniu łącznie 

następujących warunków: 

1/ dokonania transakcji, o których mowa w ust. 2,  

2/ nieanulowania transakcji, o których mowa w ust. 2 poprzez zwrot towaru. 

5. Zwrot będzie wypłacany Uczestnikom Promocji raz w miesiącu, miedzy 15 a 

ostatnim dniem roboczym miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu 

kalendarzowym, w którym postanowienia ust. 1-4 zostały spełnione. Kwota zwrotu 

zostanie przelana na rachunek eKONTO prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji. 

 

II. Zwrot 100% wartości doładowania telefonu 

 

1. Uczestnicy Promocji, którzy wybrali ofertę promocyjną „Zwrot 100% wartości 

doładowania telefonu” otrzymują od mBanku przez okres 6 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych począwszy od dnia spełnienia warunków określonych w § 3 zwrot 

100% wartości transakcji doładowania telefonu nie więcej jednak niż 20PLN w danym 

miesiącu kalendarzowym. 

2. Sześciomiesięczny okres zwrotu, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu o 

kolejne 6 miesięcy kalendarzowych, pod warunkiem, że Uczestnik Promocji po upływie 

okresu, o którym mowa w ust. 5, zapewni wpływ na rachunek eKONTO w kwocie nie 

niższej niż 1000 zł w danym miesiącu przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych. 

3. Za transakcje doładowań telefonu uznaje się transakcje bezgotówkowe wykonane 

przez Uczestnika Promocji spełniające jednocześnie wszystkie poniższe warunki: 

1/ transakcje dokonywane w celu doładowania konta telefonicznego karty typu prepaid 

sieci Orange, Plus na kartę, Play, T-mobile, Heyah, mBank mobile kwotą minimum 

5 złotych wykonane poprzez system transakcyjny mBanku lub stronę internetową 

mBanku; 



 

2/ transakcje wykonane i rozliczone przez mBank w danym miesiącu kalendarzowym. 

4. Zwrot będzie wypłacany Uczestnikom Promocji miedzy 15 a ostatnim dniem 

roboczym miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w 

którym postanowienia ust. 1 - 4 zostały spełnione. Kwota zwrotu zostanie przelana na 

rachunek eKONTO prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji. 

 

III. „ Zniżka na ubezpieczenie samochodu” 

 

1. Uczestnicy Promocji, którzy spełnili warunki określone w § 3 i wybrali ofertę 

promocyjną ”Zniżka na ubezpieczenie samochodu” otrzymują od mBanku zniżkę 

na ubezpieczenie samochodowe w mBanku w wysokości: 

1/ 10% od ceny ubezpieczenia OC przy zakupie polisy ubezpieczeniowej OC 

(Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) lub, 

2/ 20% od ceny ubezpieczenia AC przy zakupie polisy ubezpieczeniowej AC (Auto 

Casco) lub, 

3/ 10% od ceny Ubezpieczenia OC oraz 20% od ceny ubezpieczenia AC przy zakupie 

pakietu OC + AC (Auto Casco). 

2. Zniżka, dotyczy wyłącznie ubezpieczeń OC, AC będących produktem BRE 

Ubezpieczenia TUiR S.A., posiadających nazwę handlową „mDirect” oferowanych 

samodzielnie lub w pakiecie OC i AC. 

3. Wybór jednego z wariantów zniżki wskazanych w ust. 8 pkt 1-3 następuje poprzez 

wpisanie kodu promocyjnego podczas składania wniosku o ubezpieczenie samochodu 

w systemie transakcyjnym mBanku w polu wniosku do tego przeznaczonym. 

4. Kod promocyjny jest ważny do 31-03-2013 roku. 

5. Kod promocyjny będzie dystrybuowany w okresie trwania promocji.  

6. Kod promocyjny zostanie przekazany po aktywacji rachunku na adres mailowy 

Uczestnika Promocji podany na wniosku o otwarcie rachunku indywidualnego 

eKONTO, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1. 

 

§ 5 Reklamacje 

 

 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik może składać pisemnie 

na adres mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A., Skr. Poczt. 2108, 90-



 

959 Łódź 2 z dopiskiem „Wybieram to, co lubię” lub poprzez zgłoszenie ich na 

mLinii pod numerem telefonu: 801 300 800, +48 42 6 300 800. 

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), 

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. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: 

a. w siedzibie mBanku  – mBank,  Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A., Al. 

Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź, 

b. u operatorów Centrum Obsługi Telefonicznej, pod numerem mLinii 801 300 800 (z 

telefonów stacjonarnych) lub +48 42 6 300 800 (z telefonów komórkowych), 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 

Promocji pod nazwą „Wybieram to, co lubię”. 



 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają: 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych i 

oszczędnościowych w mBanku, Regulamin wydawania i używania debetowych kart 

płatniczych w mBanku oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco mDirect. 

4. Każda promocja organizowana przez mBank jest odrębna i oparta o odrębne 

regulaminy. 

5. Uzyskany zwrot lub zniżka podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 51, 

poz. 307).  

 


