
Regulamin Promocji  
„nowe eKONTO z Internetem za 0zł” 

 
 

§ I Organizator Promocji 

1. Promocja „nowe eKONTO z Internetem za 0 zł” zwana dalej Promocją organizowana jest 
przez mBank - BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym 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 zł, zwany dalej „mBankiem” lub „Organizatorem”. 

2. BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 jest administratorem danych 
osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn.zn. zm.). 

3. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane i przetwarzane w 
lokalu mBanku w Łodzi przy ul. Mickiewicza 10 w celu przeprowadzenia Promocji określonej 
niniejszym Regulaminem. 

4. Uczestnikowi Promocji, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, 
służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia, a także prawo żądania 
usunięcia danych osobowych ze zbioru. 

§ II Czas trwania Promocji 

1. Promocja trwa od dnia 2 lipca 2012  roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 

2. mBank zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania 
przyczyn. 

3. O zakończeniu Promocji mBank powiadomi na swoich stronach internetowych 
www.mBank.pl z 5-cio dniowym wyprzedzeniem. 

4. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie 
jej trwania. 

§ III Definicje 

Użyte w Regulaminie Promocji określenia oznaczają:  

1. Rachunek – rachunek rozliczeniowy eKONTO Uczestnika Promocji 

1. Uczestnik – posiadacz rachunku  eKONTO spełniający warunki określone w § IV niniejszego 
Regulaminu 

2. Karta – oznacza kartę płatniczą debetową lub kredytową wydaną do Rachunku posiadacza,  
dla posiadacza rachunku 

3. Transakcja bezgotówkowa - operacja bezgotówkowa przy użyciu Karty dokonywana w 
punktach usługowo-handlowych  

4. Transakcja gotówkowa – operacja wypłaty pieniędzy z bankomatu 

5. Umowa karty – oznacza odpowiednio umowę o kartę płatniczą debetową  



6. Umowa rachunku – umowa rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego eKONTO 

7. Umowa leasingowa – umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem a spółką Aspiro.net Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez XX Wydział KRS Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod 
numerem KRS 0000393285, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 7252050395 na 
urządzenie z możliwością dostępu do Internetu. Promocja dotyczy jedynie umów 
zawieranych na modem USB. 

8. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych– umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem a 
spółką P4 Sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 
0000217207, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609 

9. Rachunek obcy – rachunek, którego właścicielem nie jest Uczestnik 

 

§ IV Uczestnictwo w Promocji 

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, zwanych Uczestnikami, które w okresie 
trwania Promocji spełnią wszystkie poniższe warunki jednocześnie: 

1. złożą w mBanku wniosek o zawarcie umowy rachunku rozliczeniowego eKONTO, na skutek  
czego dojdzie do zawarcia pomiędzy Organizatorem  a tą  osobą  umowy rachunku 
bankowego eKONTO i  

2. Składając wniosek o eKONTO zadeklarują chęć skorzystania z oferty Internetu do eKONTA 
oraz chęć wzięcia udziału w Promocji i  

3. Zawrą umowę leasingową ze spółką Aspiro.net na urządzenie modem USB z możliwością 
dostępu do Internetu na okres 12 miesięcy. 

4. Zawrą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze spółką P4 Sp. z o.o. na czas 
nieokreślony.  

5. W roku 2012 roku nie posiadały rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w mBanku. 

§ V. Zasady Promocji 

1. Za każdego Uczestnika zostanie zapłacona przez mBank do spółki Aspiro.net opłata wstępna 
oraz rata leasingowa za urządzenie mobilne za  pierwsze trzy miesiące korzystania z 
Internetu na podstawie Umowy leasingowej a Uczestnik nie poniesie tego kosztów, przy 
czym: 

a) pierwszy miesiąc dla Uczestników, którzy podpisali umowę o rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy w mBanku w dniach do 15-go dnia miesiąca liczony 
jest od 1 dnia miesiąca w którym nastąpiło podpisanie umowy rachunku eKONTO. 

b) pierwszy miesiąc dla Uczestników, którzy podpisali umowę o rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy w mBanku od 16-go dnia miesiąca do ostatniego dnia 
miesiąca – liczony jest od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
podpisano umowę rachunku eKONTO.  

2. Za każdego Uczestnika w okresie od 4 do 12 miesiąca korzystania z Internetu na podstawie 
Umowy leasingowej (z uwzględnieniem terminów wyznaczania poszczególnych miesięcy 



opisanych w par. V, ust. 1), zapłacona zostanie przez mBank do spółki Aspiro.net rata 
leasingowa za urządzenie mobilne, a Uczestnik nie poniesie tego kosztów, jeśli dokona 
płatności bezgotówkowych w danym miesiącu uczestnictwa w Promocji na kwotę 350 zł oraz 
spełni łącznie następujące warunki: 

a) Uczestnik dokona płatności bezgotówkowych na terenie Polski w ciągu danego 
miesiąca uczestnictwa w Promocji posiadanymi kartami mBanku (dotyczy kart z 
oferty dla Klientów indywidualnych) i 

b) W terminie pobrania płatności raty leasingowej w danym miesiącu uczestnictwa w 
Promocji Uczestnik będzie posiadał na Rachunku środki zapewniające pobranie 
pełnej raty leasingowej. 

3. Każdemu Uczestnikowi w okresie od 4 do 12 miesiąca korzystania z Internetu na podstawie 
Umowy leasingowej (z uwzględnieniem terminów wyznaczania poszczególnych miesięcy 
opisanych w par. V, ust. 1), z zastrzeżeniem par V ust 2, mBank zwróci na Rachunek 
Uczestnika 10 % wartości dokonanych płatności bezgotówkowych jeśli spełni łącznie warunki 
określone w par V, ust 2, lit a) i b) 

4. Wysokość zwrotu na Rachunek Uczestnika 10 % wartości dokonanych płatności 
bezgotówkowych jest zaokrąglana do kwoty 5 zł za każdorazową sumę płatności 
bezgotówkowych  określoną w ust. 2 lit a) wynoszącą  kwotę 50 zł 

5. Miesięczna wysokość zwrotu na Rachunek Uczestnika 10 % wartości dokonanych płatności 
bezgotówkowych nie może przekroczyć wysokości raty leasingowej. 

6. mBank może zapłacić ratę leasingową za urządzenie mobilne do spółki Aspiro.net za 
Uczestnika Promocji, o którym mowa w ust. 2 powyżej maksymalnie przez 12 miesięcy.  

7. Uczestnik, za którego mBank nie płaci raty leasingowej za urządzenie mobilne zostanie 
obciążony na podstawie umowy leasingowej ratą leasingową za urządzenie mobilne 
35zł/mc. 

 

§ VI Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik powinien składać wyłącznie 
pisemnie na adres: mBank,  Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A., Wydział Obsługi 
Klientów, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 (z dopiskiem „nowe eKONTO z Internetem 
za 0zł”) lub poprzez zgłoszenie ich na mLinii pod numerem telefonu: 0 801 300 800. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do 
korespondencji jak również opis podstaw reklamacji oraz podpis wnoszącego reklamację. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez mBank. 

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony 
pisemnie lub drogą mailową nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji.  

5. Decyzja mBanku w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną, co nie 
wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika wynikających z obowiązujących przepisów 
prawa. 

6. Organizator Promocji nie odpowiada za brak zasięgu sieci operatora ani za nienależyte 
świadczenie usługi przez operatora. 



§ VII Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.  

2. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej 
www.mbank.pl na 5 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. 

3. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na uprawnienia nabyte przed 
wejściem w życie takich zmian. 

4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: 

a) w siedzibie Departamentu Sprzedaży mBanku (Łódź, Al. Piłsudskiego 3), 

b) u operatorów Centrum Obsługi Telefonicznej, pod numerem mLinii 0 801 300 800, 

c) na stronach internetowych mBanku. 

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji 
pod nazwą „nowe eKONTO z Internetem za 0zł” 

6. Każda Promocja organizowana przez mBank jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. 
Promocje organizowane w mBanku nie podlegają łączeniu. 

 


