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Organizator promocji 

Promocję organizuje mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850, wpisany 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII 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 01.01.2023 r. wynosi  

169.733.980 złotych. 

Do zadań Organizatora promocji należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem 

promocji nie powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy bankiem,  

a pracownikami banku lub klientami banku. 

Uczestnik promocji 

W promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, 

fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty 

mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły 

niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, 

publiczne jednostki oświatowe. W promocji mogą wziąć udział ww. przedsiębiorcy, którzy 

osiągają przychody ze sprzedaży nie większe niż 10 000 000 zł w ciągu roku. Przedsiębiorcy, aby 

wziąć udział w promocji, muszą spełnić łącznie następujące warunki: 

• w okresie trwania promocji zawnioskują o otwarcie i prowadzenie Rachunku bieżącego 
• w okresie trwania promocji zawrą z bankiem umowę o prowadzenie Rachunku 

bieżącego.  

Nie możesz uczestniczyć w promocji, jeśli: 

• masz już jakikolwiek rachunek w mBanku dla danego numeru NIP 

Ważne pojęcia  

bank – mBank S.A. 

Rachunek bieżący – Rachunek mBiznes Standard 

Terminal płatniczy – standardowy terminal PlanetPay oraz aplikacja płatnicza PlanetPay POSapp 

Korzyści promocji 

Jeśli spełnisz warunki promocji otrzymasz do nowo otwartego Rachunku bieżącego 

• na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie Rachunku bieżącego: 
▪ prowadzenie Rachunku bieżącego za 0 zł,  
▪ nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR)  z 

Rachunku bieżącego, 
▪ nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA)  do 

krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu  

i Szwajcarii z Rachunku bieżącego, 
▪ 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do Rachunku 

bieżącego, do wyboru karty Mastercard Debit Business, Visa Business Debit, 
Mastercard Business WOŚP i Mastercard Business WOŚP Mobilna. 0 zł 
miesięcznej opłaty odnosi się do wydania karty jak i do jej użytkowania. 

▪ 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronet, 
Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski, niezależnie od wypłacanej kwoty, 

▪ 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, 
Euronet na terenie Polski, 

• na okres 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy o prowadzenie Rachunku bieżącego 
możliwość skorzystania z mOrganizera finansów za 0zł. 

• możliwość otwarcia do rachunku bieżącego objętego promocją, do 5 rachunków 
pomocniczych mBiznes Konto Pomocnicze z poniższymi warunkami 
obowiązującymi przez 24 miesiące od otwarcia rachunków pomocniczych.  

▪ prowadzenie rachunku za 0 zł  
▪ dla każdego z nich pakiet 10 darmowych przelewów internetowych w 

PLN (ELIXIR) miesięcznie  
▪ jeżeli zawnioskujesz o otwarcie rachunku pomocniczego mBiznes konto 

pomocnicze będziesz miał możliwość dobrania do każdego rachunku 
pomocniczego otwartego w promocji, jedną kartę debetową do wyboru: 
Mastercard Debit Business, Visa Business Debit, Mastercard Business 
WOŚP lub Mastercard Business WOŚP Mobilna za 0 zł na 24 msc.  

• możliwość otwarcia  rachunku walutowego mBiznes konto walutowe dla firm w walucie 
EUR i/lub USD z poniższymi warunkami obowiązującymi przez 24 miesiące od dnia 
zawarcia umowy o prowadzenie rachunku: 

▪ 0 zł za prowadzenie rachunku 
▪ jeśli zawnioskujesz o rachunek mBiznes konto walutowe, będziesz miał 

możliwość, w zależności od waluty rachunku, dobrać do niego jedną kartę 

walutową Visa Business USD lub Visa Business EUR za 0 zł na okres ważności 
karty. Do każdego konta walutowego będziesz miał możliwość dobrania tylko 
jednej karty walutowej w promocji. 

• Możliwość zamówienia terminala płatniczego na następujących warunkach: 
▪ W przypadku spełnienia warunków przystąpienia do Programu Wsparcia Obrotu 

Bezgotówkowego, którego szczegółowe zasady i warunki są dostępne pod 
adresem www.polskabezgotowkowa.pl : 

▪ abonament terminala płatniczego 0 zł przez 24 miesiące 
▪ 0 zł za instalację terminala 
▪ z prowizją 0% od transakcji kartami Visa i Mastercard do 100 tys. zł 

obrotu w ciągu 12 miesięcy 

http://www.polskabezgotowkowa.pl/
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▪ Jeśli nie spełniasz warunków przystąpienia do Programu Wsparcia Obrotu 
Bezgotówkowego: 

▪ abonament terminala płatniczego 0 zł przez 24 miesiące 
▪ 0 zł za instalację terminala 

 

 Korzystając z promocji możesz zaoszczędzić do 1700 zł 

 

Kiedy i jak możesz 

przystąpić do promocji? 

 

Promocja trwa od 01.02.2023 do dnia 31.03.2023. 

Aby skorzystać z promocji: 

• zawnioskuj  w okresie trwania promocji o otwarcie i prowadzenie Rachunku bieżącego, 
• podpisz z nami umowę o prowadzenie Rachunku bieżącego w okresie trwania promocji. 

Zasady promocji 

• Po zakończeniu okresu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie Rachunku 
bieżącego będą obowiązywać Cię opłaty i prowizje zgodne z naszą aktualną Taryfą 
prowizji i opłat dla klientów firmowych.  

• Po upływie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy o prowadzenie Rachunku bieżącego 
objętego niniejszą promocją, będą Cię obowiązywać opłaty za mOrganizer finansów 
zgodne z Regulaminem serwisu CashDirector dostępnym w ramach systemu 
transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, 
mKsięgowość Komfort, mKsięgowość Premium oraz mKsięgowość Start PK, 
mKsięgowość Komfort PK, mKsięgowość Premium PK. 

• Po zakończeniu okresu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy na świadczenie usług 
przyjmowania płatności w terminalu Planet Pay będą obowiązywać Cię opłaty i prowizje 
zgodne z Warunkami Handlowymi, które będą zawarte w umowie na świadczenie usług 

przyjmowania płatności w terminalu Planet Pay. 
• Po zakończeniu okresu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy na świadczenie usług 

przyjmowania płatności w Aplikacji Płatniczej POSapp, będą obowiązywać Cię opłaty i 
prowizje zgodne z Warunkami Handlowymi, które będą zawarte w umowie na 
świadczenie usług przyjmowania płatności w Aplikacji Płatniczej POSapp. 

• Utracisz warunki promocyjne jeśli w trakcie trwania promocji zawnioskujesz o zmianę 
typu Rachunku bieżącego lub o dodatkowe produkty np. kredyt w Rachunku bieżącym, 
dopuszczalne saldo debetowe, zmianę taryfy Rachunku bieżącego. 

Jak możesz złożyć 

wniosek w promocji? 

Złóż wniosek: 

• na stronie internetowej www.mBank.pl lub na stronach naszych partnerów, 
• w placówce mBanku lub mFinanse, 

• na mLinii (801 300 800 lub +48 42 6300 800), opłata za połączenie jest 

zgodna z opłatą przewidzianą przez Twojego operatora według aktualnego 
cennika. 

• w Biurach Rachunkowych sieci OSCBR będących przedstawicielami CashDirector, 
• na stronach partnerów CashDirector wymienionych na stronie www.superksiegowa.pl,  
• u konsultantów Biura Obsługi Klientów, a także u konsultantów serwisu 

Superksięgowa.pl pod numerem telefonu +48 22 100 46 70,  

 

Jak możesz złożyć 

reklamację dotyczącą 

promocji? 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w promocji, możesz składać na zasadach opisanych 
w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej 
w mBanku S.A., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeśli reklamację wysyłasz mailem lub listownie, złóż ją z dopiskiem promocja „Konto z 
terminalem za 0zł przez 2 lata”. Niezależnie od naszej decyzji w sprawie rozpatrywanej 
reklamacji, nie ograniczamy Twoich uprawnień do dochodzenia swoich roszczeń na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z 
powództwem do Sądu powszechnego.  

3. Spór pomiędzy organizatorem a uczestnikiem promocji możemy rozstrzygnąć polubownie 
– przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich. 

4. Możesz wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 
rozwiązania sporu. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia takich postępowań są 
Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) oraz Arbiter bankowy (www.zbp.pl).  

5. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółki 
cywilnej, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego. 

6. Możesz zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników 
Konsumenta lub Rzecznika Finansowego. 

7. Naszą działalność nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego. 

http://www.mbank.pl/
http://www.rf.gov.pl/
http://www.zbp.pl/
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Dodatkowe informacje 

 

1. Ten regulamin jest jedynym dokumentem, który określa szczegółowe zasady tej promocji. 
Udostępniamy go: 

• na mLinii (801 300 800 lub +48 42 6300 800). Opłata za połączenie jest zgodna 
z opłatą przewidzianą przez Twojego operatora według aktualnego cennika. 

• na naszej stronie internetowej: 
https://www.mbank.pl/pdf/firmy/promocje/konto-z-terminalem-za-0zl-przez-2-
lata-01-02-23-31-03-23.pdf 

• w naszych placówkach. 
2. Zapoznaj się także z innymi ważnymi dokumentami: 

• Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach 
bankowości detalicznej mBanku S.A.,  

• Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 
• Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości 

detalicznej w mBanku S.A., 
• Regulamin serwisu CashDirector dostępny w ramach systemu transakcyjnego 

mBank S.A., w pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość 
Komfort, mKsięgowość Premium oraz mKsięgowość Start PK, mKsięgowość 
Komfort PK, mKsięgowość Premium PK. 

• Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych dla firm w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. 
• Regulamin do Umowy na świadczenie usług przyjmowania płatności w terminalu 

Planet Pay przy użyciu instrumentów płatniczych 
• Regulamin do Umowy świadczenia usług przyjmowania płatności w Aplikacji 

Płatniczej POSapp 

Każdą naszą promocję organizujemy odrębnie. Każda ma swój, odrębny regulamin. Nasze 
promocje i regulaminy nie łączą się.  

Oszczędność do 1700 zł - kwota 1700 zł możliwa do oszczędzenia w ciągu 24 miesięcy została wyliczona na podstawie analizy 

aktywności klientów, którzy otworzyli i aktywnie korzystali z mBiznes konta Standard w okresie od 1.01.2022 r. do 31.08.2022 r. 

Kwota wynika z niepobierania przez bank opłat za: prowadzenie konta firmowego i korzystanie z karty, przelewy wewnętrzne poza 

rachunkami własnymi, przelewy zewnętrznie, bankomaty, wpłatomaty oraz korzystanie z dodatkowego rachunku pomocniczego i 

walutowego przez cały czas trwania promocji. 

 

 

MOJE OŚWIADCZENIA 

1) Wiem, że po tym jak przystąpię do promocji, mBank może organizować inne, podobne promocje pod taką samą 

nazwą lecz o innych parametrach cenowych.  

2) Otrzymałem regulamin promocji „Konto z terminalem za 0zł przez 2 lata”, przeczytałem i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

 

 

…………………………………………………… 

data, miejsce i podpis uczestnika promocji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII 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 01.01.2023 r. wynosi  

169.733.980 złotych. 

https://www.mbank.pl/pdf/firmy/promocje/konto-z-terminalem-za-0zl-przez-2-lata-01-02-23-31-03-23.pdf
https://www.mbank.pl/pdf/firmy/promocje/konto-z-terminalem-za-0zl-przez-2-lata-01-02-23-31-03-23.pdf

