
 

Regulamin Promocji „rachunek z premią dla obecnych klientów”  

 

§ 1. Organizator Promocji 
 

1. Promocja „rachunek z premią dla obecnych klientów” 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 01.01.2013 r. wynosi 

168.555.904 złote 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 mBankiem w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.  

4. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w siedzibie   

mBanku 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 

 
Do Promocji można przystąpić w okresie od 23.01.2013 roku do 28.02.2013 roku, z 

zastrzeżeniem § 3 ust. 2.  

 
 



 

 
 

§ 3 Uczestnictwo w Promocji 
 

 1. Promocja skierowana jest do Klientów mBanku - osób fizycznych, zwanych dalej 

Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie poniższe warunki: 

a) są posiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKONTO lub 

izzyKONTO w dniu 23 stycznia 2013 r. oraz mają wydaną debetową kartę 

płatniczą do rachunku eKONTO lub izzyKONTO lub/oraz kartę kredytową 

powiązaną z rachunkiem eKONTO lub izzyKONTO. 

b) w okresie Promocji, o którym mowa w § 2 zgłoszą chęć udziału w Promocji za 

pośrednictwem operatora mLinii (tel. 801 300 800 lub 42 6 300 800). 

2. W Promocji może wziąć udział pierwszych 1000 Klientów mBanku, którzy 

spełniają warunki, określone w ust. 1 i jako pierwsi zgłoszą chęć udziału w 

Promocji. Informacja o aktualnej ilości Klientów, którzy mogą przystąpić do 

Promocji będzie publikowana na stronie Promocji, pod adresem  

www.mbank.pl/konta/promocje/premia. Dane dotyczące ilości Klientów, którzy 

mogą przystąpić do Promocji będą aktualizowane w dni robocze od poniedziałku 

do piątku do godz. 16.00.   

3. W Promocji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami BRE Banku S.A. 

oraz członkowie ich najbliższej rodziny /małżonkowie, wstępni, zstępni, 

rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia/. 

4. W Promocji nie mogą brać udziału Klienci posiadający rachunki wspólne. 

 
 

§ 4. Zasady przyznawania Premii w ramach Promocji 

1. Premię Uczestnik Promocji otrzymuje raz w miesiącu, przez okres 6 kolejnych 

miesięcy kalendarzowych, począwszy od drugiego miesiąca liczonego od 

miesiąca, w którym przystąpiono do Promocji. Premia będzie wypłacana w 

postaci zwrotu na rachunek eKONTO lub izzyKONTO kwoty 2 PLN za każdą 

płatność kartą, o której mowa w § 4. ust. 2 po spełnieniu warunków, o których 

mowa w § 4. ust. 3, nie więcej jednak niż 30 PLN w danym miesiącu 

kalendarzowym. 

2. Za płatność kartą uznaje się: 

a) bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-

usługowych w danym miesiącu kalendarzowym,  



 

b) transakcje bezgotówkowe wykonane przy pomocy wydanej do rachunku 

eKONTO lub izzyKONTO karty debetowej lub karty kredytowej powiązanej z 

rachunkiem eKONTO lub izzyKONTO,   

c) transakcje o wartości minimum 10,00 PLN. 

3. Zwrot za dany miesiąc kalendarzowy następuje po spełnieniu łącznie 

następujących warunków: 

a) dokonanie transakcji, o których mowa w § 4 ust. 2 w danym miesiącu, na 

łączną kwotę minimum 500 PLN, 

b) nieanulowanie transakcji, o których mowa w § 4 ust. 2 do 15 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym transakcja została wykonana, rozumiane  

jako zwrot towaru, 

c) zapewnienie w danym miesiącu jednorazowego wpływu na rachunek 

eKONTO lub izzyKONTO w kwocie nie niższej niż 2000 PLN, przy czym wpływ 

na rachunek powinien pochodzić z rachunku nienależącego do Uczestnika 

Promocji.  

4. Łączna wartość premii za płatność kartą w okresie 6 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych, począwszy od drugiego miesiąca, liczonego od miesiąca, w 

którym przystąpiono do Promocji, wynosi maksymalnie 180 PLN.  

5. Premia wypłacana będzie Uczestnikowi w cyklach miesięcznych pomiędzy 10 a 

15 dniem kalendarzowym miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnił 

on warunki, o których mowa w § 4 ust. 3. 

 

§ 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 „rachunek z premią dla obecnych klientów” lub 

poprzez zgłoszenie ich na mLinii pod numerem telefonu: 801 300 800, +48 42 6 

300 800. Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji określa 

„Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w mBanku” dostępny na 

stronie internetowej www.mbank.pl. 

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), 

c) na stronie internetowej www.mbank.pl 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe 

zasady Promocji pod nazwą „rachunek z premią dla obecnych klientów”. 

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, „Regulamin przyjmowania i 

rozpatrywania reklamacji w mBanku”. 

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

regulaminy. 

5. Uzyskana premia 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).  

 


