Regulamin Promocji: „Premia za pierwsze doładowanie telefonu w mBanku”
I.

Organizator Promocji

1. Promocja „Premia za pierwsze doładowanie telefonu w mBanku” („Promocja”) jest
organizowana przez BRE Bank S.A. 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 na dzień 01.01.2012r. wynosi 168.410.984
złotych, zwany dalej 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 jest adresowana do Klientów posiadających rachunek bankowy w mBanku, zwanych
dalej Uczestnikami Promocji, którzy w czasie trwania Promocji dokonali zasileń konta
telefonicznego sieci podanej w ust. 2, kwotą i w sposób określony w pkt III ust. 1.
2. Promocyjnie mogą zostać zasilone:
a) poprzez serwis transakcyjny mBanku telefony pre-paid sieci: mBank mobile, Orange, Plus,
Sami Swoi, 36i6, T-mobile, Heyah, Play.
III. Czas trwania Promocji
1. Promocja trwa od 22 sierpnia 2012 r. do dnia 22 września 2012 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania
przyczyn.
3. O zakończeniu Promocji Organizator powiadomi na swojej stronie internetowej www.mbank.pl
z 5-cio dniowym wyprzedzeniem. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez
Uczestników Promocji w okresie jej trwania.
IV. Zasady Promocji
1. Uczestnicy Promocji, którzy w czasie trwania Promocji dokonają pierwszego zasilenia swojego
konta telefonicznego przedpłaconego kwotą o wartości od 10 zł brutto do 500 zł brutto
dokonanego poprzez serwis transakcyjny mBanku otrzymają premię w postaci zwrotu kwoty
11 zł na ich rachunek prowadzony w mBanku.
2. Przekazanie premii w wysokości 11 zł na rachunek Uczestnika Promocji w mBanku, nastąpi nie
później niż 30 dni po zakończeniu Promocji.
3. Przyznane premie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 30 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz.
307 z późn. zm.) Przed wydaniem nagród Organizator Promocji potrąci zryczałtowany podatek
dochodowy w wysokości 10 % wartości nagród i odprowadzi na rzecz właściwego urzędu
skarbowego.

V. Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik powinien składać wyłącznie
pisemnie na adres: mBank, Al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź (z dopiskiem „Premia za
pierwsze doładowanie telefonu w mBanku” lub poprzez zgłoszenie ich na mLinii pod
numerem telefonu: 801 300 800.
2. Reklamacja powinna być opatrzona podpisem Uczestnika Promocji oraz zawierać imię i
nazwisko Uczestnika oraz jego adresu do korespondencji, jak również opis podstaw
reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Dział Reklamacji mBanku.
4. Reklamacje można składać w terminie 60 dni od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje, które
wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora.
6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie
lub drogą mailową nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji.
7. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną, co nie
wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika wynikających z obowiązujących przepisów
prawa.
VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.mbank.pl
na 5 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
3. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na uprawnienia do premii nabyte przed
wejściem w życie takich zmian.
4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
a) w siedzibie Departamentu Usług Podstawowych i Produktów Niebankowych (Wydział
Produktów Telekomunikacyjnych) - (Łódź, Al. Piłsudskiego 3),
b) u operatorów mLinii pod numerem telefonu: 801 300 800,
c) na stronie internetowej www.mbank.pl.
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji
pod nazwą „Premia za pierwsze doładowanie telefonu w mBanku”.
6. Każda Promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i oparta o odrębne
regulaminy. Promocje organizowane przez Organizatora nie podlegają łączeniu.

