REGULAMIN PROMOCJI „Większe Oszczędności”

§ I. Organizator
1. Promocja „Większe Oszczędności” zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez
BRE Bank SA 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. BRE Bank S.A. jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane i przetwarzane w
lokalu mBanku w Łodzi, ul. Mickiewicza 10 w celu przeprowadzenia Promocji określonej
niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”).
3. 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. Uczestnictwo w Promocji
1. Promocja skierowana jest do nowych Klientów mBanku - osób fizycznych, zwanych dalej
Uczestnikami Promocji, którzy w trakcie trwania Promocji spełnią łącznie następujące
warunki:
a) złożą dyspozycję otwarcia rachunku eKONTO z kartą debetową MasterCard Debit
PayPass
b) złożą dyspozycję otwarcia rachunku oszczędnościowego mSAVER
c) zapewnią wpływ w miesiącu kalendarzowym przystąpienia do Promocji na nowo
otwarty rachunek eKONTO w mBanku w wysokości nie niższej niż 1000 PLN oraz w
każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym trwania Promocji w wysokości nie
niższej niż 1000 PLN.
2. Promocja może łączyć się z innymi promocjami prowadzonymi przez mBank.
3. Z Promocji nie mogą skorzystać Klienci posiadający rachunek w mBanku i/lub
MultiBanku do dnia 17.09.2012.
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§ III. Czas trwania Promocji
1. Przystąpienie do Promocji jest możliwe w okresie od 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.
Przystąpienie do Promocji następuje w dniu złożenia dyspozycji, o których mowa w § II
ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Promocja dla każdego Uczestnika Promocji trwa przez 6 miesięcy od momentu
zaksięgowania pierwszego wpływu na nowo otwartym rachunku eKONTO w mBanku w
wysokości nie niższej niż 1000 PLN, ale nie dłużej niż do 30.06.2013 r., z zastrzeżeniem
paragrafu IV ustęp 3.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji. O
wcześniejszym zakończeniu Promocji Organizator poinformuje na stronie Organizatora,
na której został ogłoszony regulamin Promocji, nie później niż na 7 dni przed terminem
zakończenia Promocji.
4. O ewentualnym przedłużeniu okresu trwania Promocji Organizator poinformuje na
stronie Organizatora, na której został ogłoszony regulamin Promocji, nie później niż na 7
dni przed upływem terminu trwania Promocji.
5. O każdej zmianie terminu zakończenia Promocji Uczestnicy Promocji zostaną
powiadomieni indywidualnie w formie komunikatów w serwisie transakcyjnym mBanku.
§ IV. Zasady Promocji
1. Niniejsza Promocja polega na włączeniu podwyższonego oprocentowania 9% w skali
roku przez okres 6 miesięcy od zaksięgowania pierwszego wpływu na nowo otwartym
rachunku eKONTO w mBanku w wysokości nie niższej niż 1000 PLN, w okresie trwania
Promocji na rachunku mSaver dla środków do kwoty 10000 PLN (dziesięć tysięcy
złotych) wszystkim Uczestnikom Promocji zakładającym rachunek eKONTO wraz z
rachunkiem mSaver na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Podwyższone oprocentowanie na rachunku mSaver zostanie włączone po zaksięgowaniu
pierwszego wpływu na nowo otwartym rachunku eKONTO w mBanku w wysokości nie
niższej niż 1000 PLN
3. Podwyższone oprocentowanie rachunku mSaver zostanie wyłączone w miesiącu
kalendarzowym, następującym po miesiącu, w którym na rachunku eKONTO nie
dokonano wpłaty nowych środków w wysokości nie niższej niż 1000 PLN.
4. Po przekroczeniu wysokości salda, dla środków wpłaconych powyżej ustalonej kwoty
premiowanej wyższym oprocentowaniem (10.000 PLN), zostanie naliczone
oprocentowanie nominalne, zgodne z Tabelą Oprocentowania.
5. Wysokość oprocentowania nominalnego rachunku mSaver w skali roku określa Tabela
Oprocentowania mBanku obowiązującą w dniu złożenia dyspozycji otwarcia rachunku
mSaver.
6. Otwarcie rachunku mSaver w ramach Promocji jest możliwe przez serwis transakcyjny
mBanku (pod adresem www.mbank.pl), mLinię (pod numerem telefonu 801 300 800)
oraz w naziemnych punktach sprzedaży.
7. Rachunek mSaver, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu prowadzony jest
zgodnie z „Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków w mBanku”.
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8. W przypadku modyfikacji wysokości stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej o
więcej niż 0,50%, Bank zastrzega sobie prawo do modyfikacji wysokości oprocentowania
promocyjnego.
.
§ V. Reklamacje
1. Reklamacje związane z udziałem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać na
piśmie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Promocji, pod adresem: mBank
Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A., skr. pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 z dopiskiem
- Promocja „Większe Oszczędności”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz dziesięć
ostatnich cyfr rachunku Uczestnika Promocji, jak również opis podstaw reklamacji i
podpis wnoszącego reklamację.
3. Reklamacja może również zostać złożona za pośrednictwem mLinii.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub
drogą elektroniczną. Decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to
uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ VI. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady
Promocji „Większe Oszczędności” .
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
3. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej
www.mbank.pl na 5 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
4. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na uprawnienia nabyte przed
wejściem w życie takich zmian.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
a) u Konsultantów mLinii pod numerem telefonu: 801 300 800,
b) na stronie internetowej mBanku dostępnej w sieci Internet pod adresem
www.mbank.pl
6. Klienci korzystając z produktów mBanku zobowiązani są do przestrzegania zapisów
zawartych w umowach zawartych z Organizatorem oraz regulaminach obowiązujących
dla poszczególnych produktów.
7. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników Promocji, o
dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data stempla pocztowego polskiego
urzędu pocztowego.
8. Organizator będzie archiwizował dokumentację dotyczącą Promocji przez 6 lat od daty
rozpoczęcia Promocji.
9. Wszelką korespondencję do Organizatora dotyczącą niniejszej Promocji należy kierować
na adres:
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mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A.
Skrytka Pocztowa 2108,
90-959 Łódź 2
z dopiskiem - Promocja „Większe Oszczędności”.
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