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„Paynow taniej na
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Do promocji można przystąpić od 01.02.2022 r. do
27.07.2022 r.

mBank.pl

Organizator promocji

Uczestnik promocji

Ważne pojęcia

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 01.01.2022 r. wynosi
169.539.536 złotych.

Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, przez których w niniejszym Regulaminie
rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników
spółki cywilnej, spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółkę komandytową, fundację, stowarzyszenie rejestrowe.

Bank – mBank S.A.
usługa Integratora Płatności Paynow – usługa płatnicza świadczona przez Bank,
uruchomiona w ramach niniejszej promocji, która umożliwia natychmiastowe przyjmowanie
płatności za sprzedawane przez przedsiębiorcę towary i usługi.
Jeśli spełnisz warunki promocji otrzymasz gwarancję niezmienności prowizji od transakcji kartą,
BLIKiem oraz pay-by-linkiem dokonanej w sklepie internetowym przez 24 miesiące od dnia
pozytywnego zakończenia weryfikacji sklepu, zgodnie z poniższą tabelą:

Próg
wolumenowy

Obrót w miesiącu
kalendarzowym w sklepie
internetowym (w zł)
Od

Korzyści promocji

Prowizja
od transakcji

Do

1

0,00

20 000,00

0,90%

2

20 000,01

50 000,00

0,85%

3

50 000,01

100 000,00

0,80%

4

100 000,01

200 000,00

0,75%

5

200 000,01

500 000,00

0,70%

6

500 000,01

-

0,60%

Dodatkowo dla Uczestników promocji, którzy osiągają obroty do 20 tys. zł w danym
miesiącu kalendarzowym przy użyciu Paynow, przez 6 miesięcy od dnia pozytywnego
zakończenia weryfikacji sklepu, prowizja od transakcji kartą, BLIKiem oraz pay-by-linkiem
będzie wynosiła 0%.
Po przekroczeniu 20 tys. obrotu w miesiącu kalendarzowym przy użyciu Paynow, od
nadwyżki pobierana będzie prowizja od transakcji uzależniona od osiąganego progu
wolumenowego zgodnie z powyższą tabelą.
Oznacza to, że gdy w ciągu miesiąca kalendarzowego, Uczestnik promocji przekroczy 20
tys. obrotu przy użyciu Paynow, to od obrotu powyżej 20 tys. będzie pobierana prowizja od
transakcji z 2 progu wolumenowego.
Przykład 1 – Uczestnik promocji wykonał w miesiącu marcu 2022 obrót 18 tys. zł, to nie
zostanie mu naliczona prowizja.
Przykład 2 – Uczestnik promocji wykonał w miesiącu marcu obrót 40 tys. zł, wówczas do
kwoty 20 tys. nie zostanie pobrana prowizja od transakcji, a od nadwyżki powyżej 20
tys. do 40 tys. zostanie pobrana prowizja od transakcji na poziomie 0,85% (zgodnie z
tabelą).

Kiedy i jak możesz
przystąpić do promocji?

Promocja obowiązuje od 01.02.2022 r. do 27.07.2024 r. (czas w którym można korzystać z
promocyjnych warunków).
Do promocji można przystąpić od 01.02.2022 r. do 27.07.2022r.
Przez przystąpienie do promocji rozumiemy pozytywne zweryfikowanie sklepu pod względem
regulaminu usługi Integratora Płatności Paynow dla firm.
Aby skorzystać z promocji musisz spełnić następujące warunki:
•
musisz posiadać otwarty rachunek dla firm w mBank S.A.,
•
w okresie trwania promocji złożysz wniosek o usługę Integratora Płatności Paynow dla
firm,
•
zawrzesz z Bankiem umowę o świadczenie usługi Integratora Płatności Paynow dla
firm,
•
Twój sklep zostanie pozytywnie zweryfikowany z regulaminem usługi Integratora
Płatności Paynow dla firm oraz z listą towarów i usług zakazanych, które nie mogą być
przedmiotem transakcji wykonywanych za pomocą bramki płatniczej Paynow.
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•
•
•

Warunki/zasady promocji

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),
•
w Serwisie transakcyjnym,
•
w aplikacji mobilnej.

1.
2.
3.
Jak możesz złożyć
reklamację dotyczącą
promocji?

4.
5.
6.
7.

Dodatkowe informacje

Promocja nie obejmuje klientów którzy, przystąpią do negocjacji cenowych.
Promocja nie obejmuje transakcji realizowanych na konto walutowe,
Po zakończeniu okresu 24 miesięcy od dnia pozytywnego zakończenia weryfikacji
sklepu, będą obowiązywały Cię opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą prowizji i opłat
bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. dla usługi Paynow.

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.
Jeśli reklamację wysyłasz mailem lub listownie, złóż ją z dopiskiem „Promocja Paynow
taniej na start”.
Niezależnie od naszej decyzji w sprawie rozpatrywanej reklamacji, nie ograniczamy Twoich
uprawnień do dochodzenie swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.
Spór pomiędzy organizatorem a uczestnikiem promocji możemy rozstrzygnąć polubownie
– przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich.
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).
Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółki
cywilnej, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego.
Naszą działalność nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego.

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 zgodna z
opłatą przewidzianą przez Twojego operatora według aktualnego cennika),
• na naszej stronie internetowej:
https://www.mbank.pl/pdf/firmy/promocje/regulamin-promocji-paynow-taniejna-start-obowiazuje-od-01-02-2022-do-27-07-2022.pdf,
• w naszych placówkach.
2. Zapoznaj się także z innymi ważnymi dokumentami:
•
Regulamin usługi Integratora Płatności Paynow dla firm w ramach bankowości
detalicznej mBanku S.A.
•
Lista towarów i usług, które nie mogą być przedmiotem transakcji
wykonywanych za pomocą bramki płatniczej Paynow
Każdą naszą promocję organizujemy odrębnie. Każda ma swój, odrębny regulamin. Nasze
promocje i regulaminy nie łączą się.

MOJE OŚWIADCZENIA
1) Przystępuję do promocji ze świadomością, że mBank może organizować w przyszłości podobne promocje pod taką
samą nazwą lecz o innych parametrach cenowych.
2)

Otrzymałem Regulamin promocji „Paynow taniej na start”, przeczytałem i akceptuję jego postanowienia.

……………………………………………………
data, miejsce i podpis uczestnika promocji

2/2

