
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


mBank.pl
mBank.pl
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 01.01.2022 r. wynosi 169.539.536 złotych.
Projektant karty
Zaprojektuj własną kartę - poznaj kilka zasad
1.  Obowiązkowe elementy karty muszą być dobrze widoczne (jeśli kontrast w Twoim projekcie to uniemożliwi,
    możemy nie przyjąć takiego zdjęcia). 
2. Nie poprawiamy jakości Twojego zdjęcia lub grafiki. Kolory na karcie mogą być inne niż na ekranie monitora. 
3. Wymagania techniczne dla grafiki, którą chcesz umieścić na karcie:
    ■ format pliku: jpg,
    ■ rozdzielczość: 300 dpi,
    ■ kolor: przestrzeń barwna RGB,
    ■  wymiary:
       – format netto 85,6 mm x 54,00 mm lub 1011 x 637 px,
       – format brutto 88,4 mm x 56,8 mm lub 1044 x 671 px.
4. Kolejną kartę (odnowioną lub jej duplikat) wydamy Ci z takim samym zdjęciem. 
5. Możemy nie przyjąć zdjęcia i nie podać przyczyny, zwłaszcza jeśli narusza ono w jakikolwiek sposób dobra 
    innych osób. 
6. Na karcie nie mogą pojawić się:
    ■ ogólnie znani przedstawiciele kościołów lub związków wyznaniowych, polityki, sportu, muzyki, rozrywki, 
       filmów (także animowanych),
    ■ treści prowokacyjne i erotyczne, w tym nagość (zarówno o charakterze artystycznym, jak i pornograficznym),
    ■ symbole (logotypy) partii politycznych, organizacji, stowarzyszeń, wzory matematyczne, fizyczne, chemiczne
       lub innych nauk,
    ■ elementy przedstawiające przemoc, broń, alkohol lub środki odurzające,
    ■ elementy wyrażające rasizm, przesądy i dyskryminację,
    ■ symbole religijne i inne elementy, które mogą naruszać uczucia religijne,
    ■ elementy obsceniczne,
    ■ reklamy firm lub osób (np. wizytówki lub dane firmy),
    ■ numery telefonów, adresy e-mail, adresy stron internetowych, hasła i loginy, dane osobowe inne niż
       zamieszczane na karcie,
    ■ odwołania do igrzysk olimpijskich i wydarzeń olimpijskich,
    ■ symbole narodowe Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw,
    ■ wyrazy w języku innym niż polski,
    ■ elementy, które naruszają przepisy prawa,
    ■ elementy, które mogą stwarzać problemy przy akceptacji karty.
7. Musisz mieć prawa autorskie do grafiki, której chcesz użyć. Nie odpowiadamy za roszczenia innych osób, jeśli
    będą kwestionować Twoje prawa autorskie lub twierdzić, że naruszasz ich dobra osobiste.
8. Jeśli elementem zdjęcia lub grafiki są:
    ■ wizerunek lub nazwa znanych produktów czy usług (także skróty, logotypy, symbole, znaki),
    ■ zastrzeżone znaki handlowe,
    przedstaw prawa do dysponowania nimi. Jeśli prawa należą do twojego partnera - prosimy załącz jego zgodę. 
 
Jak będzie wyglądała Twoja karta?
Projekt ma charakter poglądowy. Rekomendujemy - za każdym razem przygotuj próbną wersję karty. 
Jej rzeczywisty wygląd może różnić się od projektu. Kartę próbną może zamówić dla Ciebie doradca.
 
Zaprojektuj kartę
1. Wybierz rodzaj karty oraz format grafiki.
2. Kliknij w obraz karty.
3. Wybierz plik z grafiką, którą chcesz umieścić na karcie.
 
OŚWIADCZENIE
 
 
właściciel marki                                                                          
wyraża zgodę, aby:
a) wizerunek lub nazwę produktów lub usług (także skróty, logotypy, symbole, znaki),
b) zastrzeżone znaki towarowe i handlowe, znalazły się na indywidualnej grafice na awersie karty 
    przedpłaconej wydanej przez mBank.
 
Projekt karty przygotuje 
Karty zostaną wykorzystane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARATION
 
 
the owner of the brand
consents to the use of:
(a) the image or name of products or services (also applies to abbreviations, logos, symbols, signs),
(b) registered trademarks,
by the advertising agency                                                                                 
for the purposes of:
 
- to issue a prepaid card with individual graphics on the front of the card by mBank.
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