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§ 1. Organizator Promocji 

1. Promocja „900 zł na ZUS z mBiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mKsięgowości 

” 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 01.01.2016 r. wynosi 168.955.696 złotych, zwany dalej „Bankiem” lub „Organizator- 

Bank”.  

 

 Cyber Productivity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wyrzyska 9A, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424600, NIP: 5222885734, o kapitale 

zakładowym 4.000.000,- zł,  opłaconym do kwoty 3 700 000,00 zł. zwany dalej „Cyber Productivity” 

lub „Organizator- Partner” 

 

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

zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy Organizatorami a pracownikami Organizatorów lub 

Klientów Organizatorów.  

§ 2. Dane osobowe 

1. Organizator-Bank  oraz Organizator –Partner są administratorami danych osobowych Uczestników Promocji w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarzają je w 

zakresie i celu przeprowadzenia niniejszymi Promocjami. 

2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, 

a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatorów w związku niniejszą 

Promocją.   

 

§ 3. Czas trwania Promocji 

1. Promocja trwa od dnia 01.04.2016 r. do dnia 30.04.2016 r. włącznie.  

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

§ 4. Uczestnictwo w Promocji 

1. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, przez których w niniejszym Regulaminie rozumie się osoby 

fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, partnerskie, spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie, zwanych dalej 

Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:  

1) w okresie trwania Promocji złożą wniosek o otwarcie jednego z rachunków bieżących: mBiznes konto 

Start lub mBiznes konto Komfort, zwanych dalej rachunkiem bieżącym, za pośrednictwem punktów  
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oznaczonych symbolem Promocja „900 zł na ZUS i aktywne korzystanie z mKsięgowości”, które 

znajdować się będą na stronie www.mbank.pl oraz na stronach partnerów Banku, a także za pomocą 

placówek mBanku, Punktów Obsługi Aspiro S.A. oraz operatora mLinii pod numerem telefonu 801 300 

800 lub +48 42 6300 800,  

2) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego wymienionego 

w ust. 1 pkt 1,  

3) w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego 

będą dokonywać płatności składek ZUS na kwotę minimum 250 zł miesięcznie z nowo otwartego 

rachunku bieżącego,  

4) w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego 

zawnioskują o wydanie karty płatniczej i dokonają minimum jednej transakcji kartą płatniczą wydaną 

do nowo otwartego rachunku bieżącego. Wnioskowanie o kartę i jej wydanie przez Bank może nastąpić 

po zawarciu Umowy o rachunek bieżący.  

5) w okresie trwania Promocji zawrą Umowę o świadczenie usług z Organizatorem- Partnerem o 

mKsięgowość Start lub mKsięgowość Komfort na zasadach opisanych w rozdz. X Regulaminu serwisu 

SuperKsięgowa.pl dostępnego w ramach serwisu transakcyjnego Banku.  

6) w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług z Organizatorem- 

Partnerem będą miesięcznie dokonywać z nowo otwartego rachunku bieżącego płatności zlecone z 

serwisu księgowego za min. 3 zaksięgowane faktury kosztowe wpisane w serwisie księgowym. 

2. Z Promocji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy posiadali jakikolwiek rachunek bieżący w mBanku i/lub 

usługę księgową w Cyber Productivity S.A., dla danego numeru NIP do dnia 28.01.2016 r.  

§ 5. Zasady Promocji  

1. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki, określone w § 4 ust. 1 i 4  przez okres 12 miesięcy licząc od dnia 

zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1, opłacając w każdym 

miesiącu składkę ZUS na kwotę minimum 250 zł i dokonując minimum jednej transakcji kartą płatniczą 

miesięcznie z nowo otwartego rachunku bieżącego, otrzyma od Organizatora - Banku premię w wysokości 50 

zł miesięcznie (maksymalnie 600 zł w ciągu 12 miesięcy).  

2. Za płatność kartą uznaje się bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-usługowych 

przy pomocy wydanej do rachunku bieżącego karty, powiązanej z tym rachunkiem i rozliczone w miesiącu 

kalendarzowym, w którym zostały wykonane. 

3. Premia będzie wypłacana Uczestnikowi Promocji do 30 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 

miesiącu kalendarzowym, w którym warunki opisane w § 5 ust. 1-2 zostały spełnione. Premia zostanie przelana 

na rachunek bieżący Uczestnika Promocji.  

4. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki, określone w § 4 przez 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy 

wymienionej w § 4 ust. 1 pkt 5, księgując w każdym miesiącu w serwisie księgowym minimum 3 faktury 

kosztowe na kwotę minimalną 10 zł każda i opłacając je poprzez zlecenie płatności z systemu księgowego do 

systemu transakcyjnego Banku otrzyma od Organizatora - Banku dodatkową premię w wysokości 25 zł 

miesięcznie (maksymalnie 300 zł w ciągu 12 miesięcy).  
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5. Za księgowanie faktury kosztowej uznaje się wpisanie faktury kosztowej w systemie księgowym w zakładce 

Wydatki oraz wybranie akcji „zaksięguj”. Zaksięgowane faktury kosztowe są w systemie księgowym oznaczone 

zieloną ikoną na liście w zakładce Wydatki – Dokumenty. Za płatność zleconą z systemu księgowego do 

systemu transakcyjnego Banku uznaje się transakcję zleconą poprzez przycisk „zapłać” w zakładce Stan 

biznesu – Komu ja zalegam i rozliczoną przez Bank w miesiącu kalendarzowym, w którym została wykonana. 

6. Premia opisana w § 5 ust. 4 będzie wypłacana Uczestnikowi Promocji do 30 dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym postanowienia ust. 1 i ust. 4 łącznie zostały spełnione. 

Premia zostanie przelana na rachunek bieżący Uczestnika Promocji.  

7. Dodatkowo Uczestnik Promocji, który otworzy rachunek bieżący mBiznes konto Start lub Komfort wraz z 

mKsięgowością Start lub Komfort z miejsc oznaczonych symbolem Promocja „900 zł na ZUS z mBiznes 

konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mKsięgowości ”, których wykaz dostępny będzie na 

stronie www.mbank.pl oraz na stronach Organizatora-Banku, partnerów Banku, a także za pomocą 

Organizatora – Partnera, placówek mBanku, oraz operatora mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub 

+48 42 6300 800, otrzyma: 

a) od Organizatora – Partnera: 

 mKsięgowość Start z usługą dodatkową Sprawdzenie księgowań za 0 zł przez okres 6 miesięcy  

 lub mKsięgowość Komfort za 0 zł przez okres 6 miesięcy  

od daty zawarcia umowy o świadczenie usług z Cyber Productivity S.A.  

Po okresie promocyjnym usługa dodatkowa Sprawdzanie księgowań zostanie wyłączona dla Klienta z 

mKsięgowością Start. Cena usługi mKsięgowość Komfort po okresie promocyjnym będzie zgodna z 

obowiązującą Tabelą Opłat Cyber Productivity S.A. 

b) od Organizatora – Banku:   

 prowadzenie rachunku za 0 zł przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o prowadzenie rachunku 

mBiznes konto Komfort lub mBiznes Start.  

Opłaty i prowizje dotyczące rachunków po okresie promocyjnym będą zgodne z obowiązująca Taryfą 

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

8. Jeżeli Uczestnikiem Promocji jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, otrzymana premia, o której 

mowa w § 5 ust. 1 i ust 4 stanowi przychód z tej działalności zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Na Organizatorach nie ciążą 

obowiązki płatnika podatku dochodowego.  

9. Jeżeli Uczestnikiem Promocji jest podatnik podatku dochodowego od osób prawnych otrzymana premia, o 

której mowa w § 5 ust. 1 i ust 4 stanowi przychód w zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób 

prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. ). Na Organizatorach nie ciążą obowiązki płatnika podatku 

dochodowego.  
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§ 7. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji a dotyczące usług bankowych, 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 związane z uczestnictwem w Promocji a dotyczące systemu księgowego, Uczestnik Promocji może 

składać  na zasadach opisanych w Regulaminie serwisu SuperKsięgowa.pl dostępnego w ramach systemu 

transakcyjnego mBanku. 

3. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adresy Organizatorów 

należy składać z dopiskiem Promocja „900 zł na ZUS z mBiznes konto Start lub Komfort i aktywne 

korzystanie z mKsięgowości ”. 

4. Decyzja Organizatorów 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. 

5. Spory pomiędzy Uczestnikiem Promocji a Organizatorem - Bankiem mogą być rozstrzygane polubownie przed 

Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich. 

6. Organizator Promocji - Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

7. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: 

a. u operatorów Centrum Obsługi Telefonicznej, pod numerem mLinii 801 300 800 (z telefonów 

stacjonarnych) lub +48 42 6 300 800 (z telefonów komórkowych),  

b. na stronie internetowej http://www.mbank.pl/firmy/promocje/900zl-na-Zus-z-kontem-firmowym-i-

ksiegowoscia/  

c. w placówkach mBanku 

d. na stronie internetowej http://www.superksiegowa.pl/promocje/900zl-na -ZUS-z-kontem firmowym-

i-ksiegowoscia/ 

8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji „900 zł na ZUS 

z mBiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mKsięgowości ”. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają: Regulamin otwierania i 

prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulamin 

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

serwisu superksiegowa.pl dostępnego w serwisie transakcyjnym mBank. 

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. 
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§ 9 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 „900 zł na ZUS z mBiznes konto 

Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mKsięgowości” o nowych lub takich samych parametrach 

cenowych, uzależnionych od decyzji mBanku S.A.  

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

„900 zł na ZUS z mBiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mKsięgowości”.  

 

………………………………………………………………  

Data, miejsce i podpis Uczestnika Promocji  

 
 
 

 


