Regulamin Promocji „Promocja 300 zł z mBiznes kontem”

§ I. Organizator Promocji
1. Promocja „Promocja 300 zł z mBiznes kontem”, 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 na dzień 01.01.2012 r. wynosi 168.410.984 złotych, 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 w Łodzi przy ul. Mickiewicza 10 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.

§ II. Czas trwania Promocji
1. Promocja trwa od dnia 07.01.2013r. do dnia 28.02.2013r. włącznie.
2. Promocja może ulec przedłużeniu. mBank poinformuje o przedłużeniu daty
obowiązywania

Promocji

za

pośrednictwem

www.mBank.pl z 5 dniowym wyprzedzeniem.

strony

internetowej

mBanku

§ III. Uczestnictwo w Promocji
1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, zwanych dalej Uczestnikami, które w okresie trwania Promocji spełnią
łącznie następujące warunki:
a) złożą wniosek o otwarcie rachunku mBIZNES konto
b) zawrą z mBankiem umowę o prowadzenie rachunku mBiznes konto,
c) w okresie 6 miesięcy od dnia otwarcia rachunku mBIZNES konto będą
dokonywać płatności składek ZUS na kwotę minimum 250zł z w/w rachunku.
2. Z Promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały rachunek mBiznes konto, dla
danego numeru NIP do dnia 06.01.2013 r. włącznie.

§ IV. Zasady Promocji
1. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki, określone w § III, przez 6 miesięcy od
dnia otwarcia rachunku mBIZNES konto, opłacając w każdym miesiącu składkę ZUS
na kwotę minimum 250zł z nowootwartego rachunku otrzyma nagrodę pieniężną w
wysokości 50 zł miesięcznie (maksymalnie 300 zł w ciągu pół roku),
2. Nagrody wypłacane będą Uczestnikom Promocji miedzy 15 a 17 dniem roboczym
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym
postanowienia § IV ust. 1 zostały spełnione. Nagrody zostaną przelane na rachunek
mBiznes konto prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji.
3. Promocja kierowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, zatem
otrzymana nagroda pieniężna stanowi przychód z tej działalności zgodnie z art. 14
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na Organizatorze nie ciążą
obowiązki płatnika podatku dochodowego.
4. Dodatkowo Uczestnicy Promocji, którzy otworzą rachunek mBIZNES konto w czasie
trwania Promocji otrzymają dla mBIZNES konta:
a. przelewy standardowe (ELIXIR) w PLN do Odbiorców zdefiniowanych w
mBanku (rachunki o numerze rozliczeniowym 1140 2004 inne niż rachunek
bieżący mBIZNES) w Internecie i w serwisie automatycznym mLinii za 0 PLN
przez 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej,
b. przelewy standardowe (ELIXIR) w PLN jednorazowe w mBanku (rachunki o
numerze rozliczeniowym 1140 2004 inne niż rachunek bieżący mBIZNES) w

Internecie i w serwisie automatycznym mLinii za 0 PLN przez 12 miesięcy, z
zastrzeżeniem ust. 5 poniżej,
c. przelewy standardowe (ELIXIR) w PLN do Odbiorców zdefiniowanych na
rachunki w innym banku (rachunki o numerze rozliczeniowym innym niż 1140
2004) w Internecie i w serwisie automatycznym mLinii za 0 PLN przez 12
miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej,
d. przelewy standardowe (ELIXIR) w PLN jednorazowe na rachunki w innym banku
(rachunki o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004) w Internecie i w
serwisie automatycznym mLinii za 0 PLN przez 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust.
5 poniżej,
e. przelewy w PLN do innego niż US/ ZUS organu podatkowego w Internecie i w
serwisie automatycznym mLinii za 0 PLN przez 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust.
5 poniżej.
5. W przypadku przekroczenia łącznej liczby 150 szt. w/w przelewów w miesiącu,
mBank pobierze opłatę za każdy dodatkowy przelew wykonany w danym miesiącu
zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji Bankowych w mBanku w Polsce.
6. Po okresie trwania Promocji opłaty będą pobierane zgodnie z obowiązującą w
mBanku Tabelą Opłat i Prowizji Bankowych w mBanku w Polsce oraz Tabelą stóp
procentowych w mBanku w Polsce.

§ V. Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik może składać pisemnie
na adres: mBank, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2) z dopiskiem „Promocja
300 zł z mBiznes kontem” lub poprzez zgłoszenie ich na mLinii pod numerem
telefonu: 0 801 300 800 (z telefonów stacjonarnych) lub 783 300 800 (z telefonów
komórkowych).
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.

§ VI. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
a. w siedzibie mBanku – mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA, 90-050 Łódź,
al. Piłsudskiego 3,
b. u operatorów Centrum Obsługi Telefonicznej, pod numerem mLinii 0 801 300 800 (z
telefonów stacjonarnych) lub 783 300 800 (z telefonów komórkowych),
c. na stronach internetowych mBank www.mBank.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady
Promocji pod nazwą „Promocja 300 zł z mBiznes kontem”
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają: Regulamin
otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w mBanku.
4. Każda Promocja organizowana przez mBank jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy.
Promocje organizowane w mBanku nie podlegają łączeniu.

