Warunki programu PolecamBank
obowiązujące od 06.07.2022 r. do 04.10.2022 r.
(zwane w Regulaminie ramowym programu PolecamBank Warunkami programu obowiązującymi w danym czasie)

1. Czym są Warunki programu PolecamBank?
1. Określamy tu zasady, na jakich uczestnicy programu PolecamBank (dalej program) mogą polecać nasze produkty.
Te Warunki programu obowiązują od 06.07.2022 r. do 04.10.2022 r. W tym czasie możesz zarejestrować się do programu, a
znajomy może zawrzeć z nami umowę o prowadzenie rachunku lub aktywować cel inwestycyjny.
2. Aby zostać uczestnikiem programu zarejestruj się w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej lub na stronie
www.mbank.pl/indywidualny/programy/polecambank/. Zaakceptuj także regulamin ramowy programu PolecamBank
(dalej regulamin).
3. Jeśli jesteś uczestnikiem programu aby polecać i otrzymywać premie musisz zaakceptować te warunki programu. Zrobisz to
w zakładce PolecamBank w serwisie transakcyjnym lub w aplikacji mobilnej.
3. Będziemy wykorzystywać i przetwarzać Twoje dane na zasadach, które opisaliśmy w regulaminie, o którym piszemy
w pkt. 1.2.
4. Warunki programu oraz regulamin zamieszczamy na naszej stronie internetowej. Udostępniamy je także w naszych
placówkach i oddziałach.

2. Ważne pojęcia
1. transakcja kartą – bezgotówkowe transakcje zakupu kartą w punkcie handlowo-usługowym i w internecie (w tym płatności
telefonem)
2. transakcja BLIK - transakcja przy użyciu usługi BLIK w tym BLIKIEM zbliżeniowym w punkcie handlowo-usługowym
i w internecie. Do wykonania transakcji BLIK konieczne jest korzystanie z aplikacji mobilnej mBanku
3. znajomy, któremu polecisz: rachunek – to potencjalny klient mBanku, który od 01.01.2019 r. nie był i nadal nie jest posiadaczem,
współposiadaczem:
•
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub
•
rachunku oszczędnościowego
o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.
4. znajomy któremu polecisz cel inwestycyjny – to osoba fizyczna, konsument– klient indywidualny mBanku, który w chwili
zakładania celu inwestycyjnego nie ma środków zgromadzonych na SFI.

3. Co możesz polecić i jaką premię możesz otrzymać w ramach tych Warunków programu?
1. W czasie obowiązywania tych Warunków programu możesz polecić rachunki i/lub cel inwestycyjny.
2. Poleć rachunki, a otrzymasz premię pieniężną (dalej premia) za każdego znajomego, który otworzy rachunek, bez względu
na ilość rachunków, które otworzy. Wysokość premii zależy od rodzaju poleconego rachunku i wynosi:
a) dla rachunków osobistych:
75 zł premii za otwarcie rachunku eKonto możliwości
100 zł premii za otwarcie rachunku eKonto osobiste
200 zł premii za otwarcie rachunku mKonto Intensive
Jeśli pełnoletni znajomy otworzy rachunek osobisty na selfie lub przez e-dowód powiększymy Twoją premię o 50 zł .
b) dla rachunków firmowych:
200 zł premii za otwarcie rachunku bieżącego
250 zł premii za otwarcie rachunku bieżącego w procesie zakładania firmy z mBankiem
250 zł premii za otwarcie rachunku bieżącego z usługą mOrganizer finansów
3. Poleć cel inwestycyjny, a otrzymasz 150 zł premii

4. Jakie warunki trzeba spełnić abyśmy mogli przyznać premię za polecenie rachunku?
Premię za polecony rachunek otrzymasz tylko jeśli Ty i znajomy spełnicie wszystkie 3 warunki łącznie:
1. znajomy zawrze z mBankiem S.A. umowę o prowadzenie rachunku, na podstawie wniosku złożonego w trakcie
obowiązywania tych Warunków programu. Wniosek musi zawierać Twój identyfikator poleceń.
2. znajomy aktywnie korzysta z rachunku otwartego z polecenia.
Znajomy aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w miesiącu, w którym go otworzył lub w następnym miesiącu kalendarzowym
spełni takie warunki:

Rodzaj rachunku jaki
otwiera znajomy
•
Rachunek osobisty

•

•
Rachunek firmowy

Przykłady

Warunki jakie musi spełnić znajomy
wykona minimum 5 transakcji kartą,
wydaną do rachunku otwartego z polecenia,
wykona minimum 1 transakcję BLIK
powiązaną z rachunkiem otwartym z
polecenia.

Jeżeli znajomy otworzy rachunek w
lipcu, to ma czas do końca sierpnia, by
spełnić oba warunki.

wykona minimum 5 transakcji kartą
wydaną do rachunku otwartego z polecenia,

Jeżeli znajomy otworzy rachunek w
lipcu, to ma czas do końca sierpnia, by
zapłacić 5 razy kartą.

Jeśli znajomy otworzy rachunek wspólny, współposiadacz nie musi spełnić warunku aktywnego korzystania z rachunku.
3. Ty aktywnie korzystasz ze swojego rachunku osobistego.
Aktywnie korzystasz z rachunku osobistego, jeżeli w miesiącu, w którym znajomy otworzył rachunek lub następnym miesiącu
kalendarzowym, wykonasz minimum 5 transakcji kartą. Informację o tym kiedy znajomy otworzył rachunek znajdziesz w
serwisie transakcyjnym w sekcji PolecamBank, w zakładce Moje polecenia.
Przykład: Znajomy otworzył rachunek w lipcu. Masz czas do końca sierpnia, by zapłacić 5 razy kartą.

4. Jakie warunki trzeba spełnić abyśmy mogli przyznać premię za polecenie celu inwestycyjnego?
Premię za polecony cel inwestycyjny otrzymasz tylko jeśli Ty i znajomy spełnicie łącznie 2 warunki:
1. znajomy w czasie obowiązywania tych Warunków programu założy cel inwestycyjny z kwotą zlecenia nabycia
otwierającego nie mniejszą niż 2000 zł. Wniosek o cel inwestycyjny musi zawierać Twój identyfikator poleceń.
2. Ty aktywnie korzystasz ze swojego rachunku osobistego i masz wypełnioną lub wypełnisz ankietę MIFID
Aktywnie korzystasz z rachunku osobistego jeżeli w miesiącu, w którym znajomy otworzył cel inwestycyjny lub następnym
miesiącu kalendarzowym, wykonasz minimum 5 transakcji kartą. Informację o tym kiedy znajomy otworzył cel inwestycyjny
znajdziesz w serwisie transakcyjnym w sekcji PolecamBank, w zakładce Moje polecenia.

Dodatkowo sprawdzimy czy ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego wypłatę premii masz wypełnioną
ankietę
MIFID. Informacje o ankiecie znajdziesz na stronie https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje-ioszczednosci/fundusze/mifid/

5. Kiedy i jak wypłacimy premię?
1. Premię za polecenie rachunku lub celu inwestycyjnego otrzymasz w następnym miesiącu kalendarzowym po tym miesiącu,
w którym Ty i znajomy spełniliście warunki jej otrzymania.
Przykład: Znajomy otworzył rachunek w lipcu. Warunki aktywnego korzystania z rachunku oboje spełniliście do końca
sierpnia. Premię otrzymasz do końca września.

2. Premie wypłacimy między 20-tym, a ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego na Twój rachunek osobisty. Premia nie
będzie wypłacona na rachunki oszczędnościowe, walutowe, rachunek lokaty oraz na rachunek firmowy.
3. Jeśli posiadasz rachunek wspólny premia przysługuje Tobie i współposiadaczowi łącznie i niepodzielnie.
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