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Organizator promocji

Promocję organizuje mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-950, 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 01.01.2021 r. wynosi
169.468.160 złotych

Uczestnik promocji

Możesz uczestniczyć w promocji, jeśli w trakcie jej trwania będziesz zarejestrowany w Programie
PolecamBank edycja 1/2021 i w ramach Programu polecisz jeden z niżej wymienionych
rachunków:
a) rachunek osobisty eKonto osobiste,
b) rachunek osobisty mKonto Intensive,
c) rachunek osobisty eKonto możliwości.

Ważne pojęcia

Bonus – dodatkowa nagroda w Programie PolecamBank edycja 1/2021 wypłacona odrębnie od
przysługujących w Programie Premii, jeżeli spełnione są warunki otrzymania Premii określone w
„Regulaminie Programu PolecamBank edycja 1/2021”.
Pozostałe ważne pojęcia wyjaśniliśmy w „Regulaminie Programu PolecamBank edycja 1/2021”.

Jeśli spełnione zostaną warunki otrzymania Premii określone w Programie PolecamBank edycja
1/2021 wypłacimy Ci dodatkowy Bonus w wysokości 50 zł za każdą drugą i kolejną
Zaproszoną osobę, która w czasie trwania tej promocji otworzy rachunek osobisty eKonto
osobiste, eKonto możliwości lub mKonto Intensive bez względu na ilość rachunków otwartych
przez Zaproszoną osobę. Maksymalna wartość Bonusów jakie możesz otrzymać w tej promocji
to 450 zł.
Korzyści promocji

Przykład: jeśli 2 Zaproszone osoby otworzyły eKonto osobiste i wszyscy (Ty jako Polecający i
obydwie Zaproszone osoby) spełniliście warunki Programu PolecamBank to otrzymasz łącznie
250 zł. Jak to policzyliśmy:



Kiedy i jak możesz
przystąpić do promocji?

2x100 zł Premii za otwarcie rachunku eKonto osobiste w programie PolecamBank edycja
1/2021
50 zł Bonusu w ramach tej promocji za drugą Zaproszoną osobę, która otworzyła konto

Promocja trwa od 29.06.2021 r. do 31.07.2021 r.

Bonusy wypłacimy we wrześniu, najpóźniej do 30 września 2021 r. na rachunek osobisty, który
wskazałeś przy rejestracji do Programu PolecamBank edycja 1/2021. Bonus nie będzie wypłacony
na rachunki walutowe, rachunek lokaty oraz na rachunek firmowy.
Warunki/zasady promocji

Uzyskane Bonusy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
Rachunek, który wskazałeś przy rejestracji w Programie PolecamBank edycja 1/2021 powinien
być aktywny przynajmniej do czasu wypłaty Bonusów. Jeśli zamkniesz ten rachunek, tracisz
prawo do Bonusu.
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1.
2.
3.
Jak możesz złożyć
reklamację dotyczącą
promocji?

4.
5.

6.
7.
8.

Dodatkowe informacje

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 „Dodatkowy
bonus w Programie PolecamBank edycja 1/2021”
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.
Możesz zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników
Konsumenta lub 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).

na naszej stronie internetowej:
https://www.mbank.pl/indywidualny/programy/polecambank/

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

„Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2021”,

„Regulamin rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.”,

„Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”

Każdą naszą promocję organizujemy odrębnie. Każda ma swój, odrębny regulamin. Nasze
promocje i regulaminy nie łączą się jednak to nie wyklucza możliwości łączenia tej promocji
z Programem PolecamBank.

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 „Dodatkowy bonus w Programie PolecamBank edycja 1/2021” przeczytałem i
akceptuję jego postanowienia.

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

3/3

Informacje należące do mBank SA - objęte ochroną

