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§ 1. Organizator Promocji 

1. Promocja „Dobry interes z mBankiem”, zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez mBank 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 wg stanu na dzień 01.01.2018 r. wynosi 169.248.488 zł zwany dalej „Bankiem” lub „Organizatorem”.  

2. Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Promocji nie powstaje zagrożenie 

wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy Bankiem a pracownikami Banku lub Klientami Banku. 

 
§ 2 Dane osobowe 

 

1. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i  celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.  

2. 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. 

§ 3. Objaśnienie pojęć 

„Kredyt firmowy” - to kredyt w rachunku bieżącym, kredyt w rachunku bieżącym z gwarancją COSME lub Pożyczka dla firm 

przyznawany przez Bank, udzielany klientom, których zdolność kredytowa zbadana przez Bank umożliwia przyznanie 

wnioskowanego kredytu firmowego. 

 

§ 4. Czas trwania Promocji 
 

1. Promocja rozpoczyna się w dniu 13.03.2018 roku i trwa do 13.04.2018 roku. 
2. Dla oceny uczestnictwa w Promocji uwzględniana będzie data zarejestrowania wniosku o Kredyt firmowy w systemie 

Banku. 

3. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania. 

 

§ 5. Uczestnictwo w Promocji  
 

1. Promocja skierowana jest do rezydentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą 

jednoosobowo lub będących wspólnikami w spółce cywilnej, w spółce jawnej, w spółce partnerskiej oraz spółkach z 

ograniczoną odpowiedzialnością, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełniają łącznie 

wszystkie poniższe warunki: 

a) złożą wniosek o Kredyt w rachunku bieżącym na minimalną kwotę kredytu 21 000 zł lub pożyczkę dla firm na 

minimalną kwotę kredytu 15 000 zł według zasad i warunków przyznawania kredytów firmowych w Banku, przy czym 

przez złożenie wniosku o Kredyt firmowy w Banku rozumie się jego zarejestrowanie w systemie Banku. 

b) wpiszą na wniosku o udzielenie kredytu firmowego w polu „Kod rabatowy” specjalny 7-znakowy kod rabatowy 

publikowany w materiałach i akcjach marketingowych przygotowanych przy udziale Organizatora. 

2. Promocja nie obejmuje podwyższeń Kredytu firmowego. 

3. W Promocji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami mBanku S.A. oraz członkowie ich najbliższej rodziny 

/małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, rodzice małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia/. 

 

§ 6. Zasady Promocji 

1. Uczestnicy Promocji, którzy spełnią warunki przewidziane w § 5 ust. 1 powyżej, otrzymają Kredyt firmowy na 

promocyjnych warunkach: 

 

Tabela 1. Warunki promocyjne  

 

Produkt Prowizja za 

udzielenie (% 

kwoty kredytu) 

Marża Banku  Prowizja od 

zaangażowania 

Prowizja za 

odnowienie 

Kredyt w rachunku bieżącym  

 
0% 5,9% 3% 3% 

Pożyczka dla firm  0% 5,9% n/d n/d 

 

 

 

 

2. W ramach Promocji Bank udziela kredytu firmowego ze zmienną stopą procentową opartą o zmienną marżę Banku w 

wysokości wskazanej w Tabeli 1 oraz zmienną stawkę bazową WIBOR 3 M obowiązującą w Banku wynoszącą 1,72% z 

dnia 22/02/2018 r. Bank w celu ustalenia stawki bazowej WIBOR 3 M dokonuje sprawdzenia wartości stawki 

referencyjnej WIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. Szczegółowe zmiany 

oprocentowania kredytu w przypadku zmiany stawki bazowej są zawarte w umowie kredytowej.  

3. Bank uprawniony jest do pobierania innych opłat związanych z korzystaniem z Kredytu firmowego, wynikających z Taryfy 

prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku SA. 

4. Niezależnie od warunków Promocji przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w zakresie składania przez Uczestników 

Promocji wniosków o udzielenie Kredytu firmowego oraz zasad i trybu udzielania przez Bank Kredytów firmowych mają 

zastosowanie postanowienia Ogólnego Regulaminu kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A., Regulaminu udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., 

Regulaminu udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w związku 

z czym Uczestnik Promocji poza spełnieniem warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie Promocji, musi 

spełniać warunki udzielenia na jego rzecz Kredytu firmowego wskazane w ww. regulaminach, dostępnych na stronach 



 3/3 

internetowych Banku http://www.mbank.pl/firmy/kredyty/kredyt-w-rachunku/ , 

http://www.mbank.pl/firmy/kredyty/pozyczka-dla-firm/, https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/biezace-zarzadzaniem-

firma/cosme/  

 

§ 7. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać na zasadach opisanych w Regulaminie 

przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.  z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres Banku, należy składać z 

dopiskiem Promocja „Możesz więcej z prowizją 0 zł za udzielenie”. 

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika 

Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia 

z powództwem do Sądu powszechnego. 

4. Spory pomiędzy Uczestnikiem Promocji a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem 

Bankowym przy Związku Banków Polskich. 

5. Uczestnik Promocji będący przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki 

cywilnej może zwrócić się o pomoc prawną do Rzecznika Finansowego. 

6. Organizator Promocji podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: 

a) u konsultantów Biura Obsługi Klientów mLinia, pod numerem +48 42 630 00 00 (z telefonów stacjonarnych) lub 

800 300 800 (z telefonów komórkowych). 

b) w Punktach Obsługi mFinanse SA i placówkach Banku. 

c) Na stronie internetowej Banku.  

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „Dobry interes z 

mBankiem”. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają: Ogólny Regulamin kredytowania 

działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulamin udzielania Kredytu w rachunku 

bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w mBanku, 

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

4. Każda promocja organizowana przez Bank jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje organizowane w Banku 

nie podlegają łączeniu.  

 

Przyznanie Kredytu firmowego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez 

Bank. 

 

 
Oświadczenia 

 

 

1. Oświadczam, że przystępując do Promocji, mam świadomość, iż mBank S.A. jest uprawniony do wprowadzenia 

podobnych, tożsamych promocji po zakończeniu czasu trwania Promocji „Możesz więcej z prowizją 0 zł za udzielenie” 

o nowych parametrach cenowych, uzależnionych od sytuacji rynkowej, np. od zmieniającej się stopy procentowej 

WIBOR 3-miesięczny. 

 

2. Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji „Możesz 

więcej z prowizją 0 zł za udzielenie”. 

 

 

……………………………………………………………… 

Data, miejsce i podpis Uczestnika Promocji 

 

 
 

 
 
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany 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 01.01.2018 r. wynosi 169.248.488 zł.  


