
REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ 

„Płać kartą - odbierz pendrive” 
 

I. Organizator Promocji  

1. Promocja 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 01.01.2011 r. 168.346.696, zwany dalej „mBankiem”. 

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. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie mBanku  

w Łodzi przy ul. Mickiewicza 10 oraz w siedzibie firmy Intercon Sp. z o.o. siedzibą w Łodzi, 

przy ulicy Zachodniej 70, na podstawie stosownej umowy, w celu przeprowadzenia Programu  

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Uczestnikowi Programu, 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 rozpoczyna się w dniu 13 września 2012 r. i trwa do 28 lutego 2013 r. 

 

III. Uczestnictwo w Promocji  

1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które: 

a) są posiadaczami lub współposiadaczami rachunku eKONTO w mBanku otwartego nie 

wcześniej niż 13 września 2012 r. 

b) po 31 grudnia 2010 roku nie posiadali żadnego rachunku osobistego w mBanku, tzn. 

rachunku eKONTO, izzyKONTO, eMAX lub eMAX plus 

c)  mają ukończone lat 18 i nie mają ukończonych 26 lat  

d) mają pełną zdolność do czynności prawnych 

e) są posiadaczami karty debetowej wydanej przez mBank na podstawie umowy o korzystanie 

z takiej karty przez osobę fizyczną, nie związanej z prowadzoną przez tę osobę działalnością 

gospodarczą 

f) zarejestrują się jako uczestnicy promocji poprzez: 

-zalogowanie się do bankowego systemu transakcyjnego mBanku pod adresem www.mbank.pl 

za pomocą swojego indywidualnego numeru identyfikacyjnego Klienta (dalej zwanego ID) oraz 

hasła,  



-zgłoszenie swojego udziału w Promocji przez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego 

się we wniosku dotyczącym udziału w Promocji przy następującym oświadczeniu: 

„Biorę udział w Promocji pn. „Płać kartą - odbierz pendrive” organizowanej przez BRE Bank SA 

- mBank, zapoznałem się z treścią Regulaminu Promocji i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późn.zm.) przez 

Organizatora – BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, na potrzeby związane 

z przeprowadzeniem Promocji, wyłonieniem laureatów i przekazaniem nagród”  

2. Za  transakcje bezgotówkowe nie będą uważane  transakcje rejestrowane za pomocą 

ręcznego, mechanicznego terminala – imprintera, transakcje wypłaty gotówki z bankomatu, 

płatności za zakupy dokonane poza lokalem sprzedawcy lub usługodawcy, tj. w szczególności  

transakcje dokonane za pomocą Internetu, telefonu lub poczty elektronicznej oraz  transakcje 

lub płatności nie stanowiące zapłaty za zakupy towarów lub usługi. 

 

IV. Zasady Promocji 

W ramach Promocji Organizator przyśle pendrive o pojemności 8GB o wartości 23 zł każdemu 

jej Uczestnikowi, który spełni warunki określone w punkcie III i w okresie 60 dni od daty 

otwarcia rachunku wykona minimum jedną płatność kartą, rozumianą jako zakup towarów lub 

usług za pomocą karty debetowej mBanku, nie związanej z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, o łącznej wartości nie niższej niż 100 (sto) złotych, w punkcie naziemnym – 

placówce handlowej lub usługowej, który honoruje taki rodzaj płatności i realizuje je przy 

pomocy elektronicznego terminala. 

 

V.  Odbiór nagród 

Nagrody, o których mowa w pkt. IV zostaną wysłane w terminie 30 dni roboczych od daty 

spełnienia warunku opisanego w punkcie IV. drogą pocztową/kurierem na adresy 

korespondencyjne Klientów podane do wiadomości banku na dzień zakończenia promocji,  

 

VI. Reklamacje  

1. Reklamacje związane z udziałem w Promocji Uczestnik może składać najpóźniej w terminie 

14 dni od dnia jej zakończenia: 

a. telefonicznie poprzez mLinię pod numerem telefonu: 801-300-800,   

b. drogą elektroniczną na adres: kontakt@mBank.pl, 

c. pisemnie pod adresem: mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A, Wydział Obsługi 

Klientów, skrytka pocztowa 2108,  90-959 Łódź 2 

2. W przypadku reklamacji złożonych drogą pisemną, o zachowaniu przez Uczestnika terminu 

do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem postanowień 



podpunktu 4 poniżej. Reklamacje z tytułu udziału w Promocji, które wpłyną do 

Organizatora po upływie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Promocji, nie będą rozpoznawane.  

3.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres do korespondencji, jak 

również opis podstaw reklamacji.  

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.  

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą 

elektroniczną, listem poleconym lub telefonicznie.  

6. Decyzja mBanku jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień Uczestnika Promocji do 

dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

VII. Postanowienia końcowe  

1. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług 

świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, uniemożliwiających dokonanie 

transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty.  

2. Nagrody podlegają  zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych na podstawie art. 21 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).  

3. Dokument niniejszy jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 

Promocji. 

4. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez podania 

przyczyny.  

5. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników, o dotrzymaniu 

wszelkich terminów decydować będzie data stempla pocztowego. 

6. Wszelką korespondencję do Organizatorów należy kierować na adres: mBank, Bankowość 

Detaliczna BRE Banku S.A., Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 z dopiskiem „Płać kartą - 

odbierz pendrive” 

7.  Niniejszy Regulamin  opublikowany jest na stronie www.mBank.pl 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie; 

b. wcześniejszego zakończenia Promocji po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez 

zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, na której był publikowany 

Regulamin Konkursu. Taka zmiana Regulaminu lub wcześniejsze zakończenie Promocji przez 

Organizatora nie wymaga uzasadnienia. Zmiana Regulaminu lub wcześniejsze zakończenie 

Promocji nie spowodują utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu. 


