
Regulamin promocji  
„eKONTO z mPykaczem dla studenta” 

 
 

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 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 trwa od dnia 1 października 2011 r. do odwołania.  
 

III. Uczestnictwo w promocji 
 

1. Promocja przeznaczona jest dla Klientów mBanku – osób fizycznych, zwanych dalej 
„Uczestnikami Promocji”, którzy spełniają  łącznie następujące warunki: 

a) w okresie od 1.10.2011 r. do odwołania złożą przez Internet, poprzez mLinię lub w punkcie 
naziemnym mBanku wniosek o otwarcie rachunku eKONTO w mBanku wraz z kartą debetową 

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

c) w dniu składania rachunku, o którym mowa pod literą a) nie mają skończonego 26 roku życia,  
d) w okresie 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia rachunku eKONTO zamówią poprzez na 

mLinię pod numerem 801 300 800 lub 42 6 300 600 kartę MasterCard Debit Brelok PayPass. 
 

IV. Zasady promocji  
 

1. W ramach Promocji Uczestnik, który spełni łącznie warunki określone w punkcie III, otrzyma za 
0 zł kartę MasterCard Debit Brelok PayPass. Karta wydawana jest na okres 3 lat a z jej 
posiadaniem nie wiążą się żadne inne opłaty.  

2. Karta MasterCard Debit Brelok PayPass wydawana jest zgodnie z regulaminem „Wydawania i 
używania debetowych kart płatniczych w mBanku”. 

 

V. Reklamacje 
 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik powinien składać 
korespondencyjnie na adres: mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA, Skrytka Pocztowa 
2108, 90-959 Łódź 2 (z dopiskiem „eKONTO z mPykaczem dla studenta”) lub poprzez zgłoszenie 
ich na mLinii pod numerem telefonu 801 300 800. 



2.  Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Departament Sprzedaży mBanku. 
3.  O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie, 

drogą mailową lub telefonicznie. 
4.  Decyzja mBanku w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną, co nie 

wyłącza uprawnień Uczestnika wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 
5.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji jak również opis 

podstaw reklamacji. 
6.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Organizatora 

promocji. 
7.  Reklamacje  z tytułu udziału w Promocji mogą być zgłaszane do dnia 31.01.2012. 

 

VI. Postanowienia końcowe 
 

1. Pełna treść niniejszego Regulaminu jest opublikowana na stronie mBanku pod adresem  
www.mBank.pl/  

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.  
3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik akceptuje tym samym treść niniejszego Regulaminu.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
a) wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie; 
b) wcześniejszego zakończenia Promocji bez podania przyczyn, po uprzednim  poinformowaniu 

Uczestników przez 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  oraz wcześniejsze 
zakończenie Promocji nie powoduje utraty przez uczestników praw nabytych przed zmianą 
Regulaminu. 

5.  W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestnika o dotrzymaniu wszelkich 
terminów decydować będzie data stempla pocztowego, jeżeli pismo było przesłane pocztą.  

6. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: mBank Bankowość 
Detaliczna BRE Banku S.A., skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 z dopiskiem „eKONTO z 
mPykaczem dla studenta”. 

 
 


