Regulamin Promocji
„Brałbym - edycja 1/2016”
Okres, w którym można przystąpić do Promocji:
02.08.2016 r. - 31.08.2016 r.

1.

Co określa Regulamin Promocji?
1. Regulamin Promocji „Brałbym- edycja 1/2016”, zwany dalej Regulaminem określa zasady promocji „Brałbym edycja 1/2016”, zwanej dalej Promocją.
2. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej www.mBank.pl/m w formie pliku .pdf.
3. Każda promocja organizowana przez Bank jest odrębna i posiada własny regulamin. Promocje organizowane
przez Bank nie łączą się.
4. W sprawach, które nie są opisane w tym Regulaminie zastosowanie mają:
1) zasady otwierania i prowadzenia przez Bank rachunków zawarte w Regulaminie otwierania i prowadzenia
bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
2) zasady korzystania z kart debetowych zawarte w Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych
w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
3) zasady realizowania transakcji BLIK zawarte w Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach
bankowości detalicznej mBanku S.A.

2.

Kto jest organizatorem Promocji?
Promocja jest organizowana 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 01.01.2016r.
wynosi 168.955.696 zł zwany dalej Bankiem.

3.

Co jest nagrodą w Promocji?
1. Nagrodą w Promocji jest:
1) voucher na smartfon o wartości 760 zł do zrealizowania w sklepie internetowym Orange Polska lub
2) pieniądze, które będziesz mógł przeznaczyć na paliwo w wysokości 760 zł, lub
3) pieniądze, które będziesz mógł przeznaczyć na kurs prawa jazdy o wartości 760 zł.
2. Rodzaj nagrody wybierasz przystępując do Promocji.
3. Łączna ilość nagród w Promocji wynosi 500 sztuk.

4.

Jakie są warunki uczestnictwa w Promocji?
1. Z Promocji możesz skorzystać, jeśli w dniu w którym do niej przystępujesz:
1) ukończyłeś 18 lat i masz mniej niż 25 lat,
2) jesteś jedynym posiadaczem dowolnego rachunku eKonto, mKonto lub izzyKonto o numerze rozliczeniowym
1140 2004, zwanego dalej Rachunkiem.
2. Z Promocji nie możesz skorzystać, jeśli:
1) jesteś pracownikiem bądź współpracownikiem Banku lub spółki wchodzącej w skład Grupy mBanku S.A.,
2) Twoja mama, tata, brat, siostra, babcia lub dziadek są pracownikami bądź współpracownikami Banku lub
spółki wchodzącej w skład Grupy mBanku S.A.
 Numer rozliczeniowy to cyfry, które znajdują się w numerze rachunku na pozycjach od trzeciej do dziesiątej.
 Wykaz spółek wchodzących w skład Grupy mBanku S.A. znajdziesz na stronie www.mbank.pl/o-nas/grupa

5.

Jak możesz przystąpić do Promocji?
1. Do Promocji możesz przystąpić w trakcie organizowanych przez Bank Happy Hours, odbywających
się w wybranych dniach w okresie od 02.08.2016 r. do 31.08.2016 r.
2. Promocja trwa w okresie od 02.08.2016 r. do 30.11.2016 r.
3. Informację o dniu i godzinie rozpoczęcia najbliższej odsłony Happy Hours znajdziesz na stronie www.bralbym.pl.
4. Do Promocji może przystąpić tyle osób, ile jest nagród.
5. W ramach danej odsłony Happy Hours do Promocji może przystąpić określona liczba osób.
6. Informację o liczbie osób, które mogą przystąpić do Promocji w ramach danej odsłony Happy Hours znajdziesz
na stronie www.bralbym.pl. Informacja ta wskazuje ile nagród jeszcze pozostało i jest ona na bieżąco
aktualizowana podczas trwania Happy Hours.
7. Przystąpienie do Promocji składa się z dwóch kroków:
1) pierwszy krok to rejestracja na stronie www.bralbym.pl,
2) drugi krok to kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na e-mail podany podczas rejestracji.
8. Podczas rejestracji:
1) wybierasz rodzaj nagrody,
2) wypełniasz formularz, na którym podajesz swoje imię i nazwisko, PESEL, adres email oraz 10 ostatnich cyfr
Twojego Rachunku,
3) ustanawiasz hasło przy pomocy którego będziesz mógł zalogować się do serwisu www.bralbym.pl,
4) wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach związanych z rejestracją i udziałem
w Promocji,
5) wyrażasz zgodę na wzięcie udziału w Promocji,
6) akceptujesz ten Regulamin.
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9. Intercon Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Flory 3/2 będzie przetwarzał Twoje dane osobowe
podane podczas rejestracji na stronie www.bralbym.pl.
10. Na kliknięcie w link aktywacyjny masz 24 godziny liczone od momentu zakończenia rejestracji
11. Po zakończeniu rejestracji nie będziesz mógł zmienić rodzaju wybranej przez Ciebie nagrody .
 Do serwisu www.bralbym.pl będziesz mógł się zalogować przy pomocy e-maila i ustanowionego przez siebie
hasła. Będziesz mógł w nim między innym sprawdzać, które warunki otrzymania nagrody zostały już spełnione.
 Jeśli nie klikniesz w link aktywacyjny w terminie wskazanym powyżej to Twoja rejestracja zostanie zatrzymana.
Oznacza to, że w celu przystąpienia do Promocji będziesz musiał ponownie wykonać kroki opisane w
podpunktach 1-10.

6.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać nagrodę?

Nagrodę otrzymasz, jeśli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:
1. Będziesz aktywnie korzystał z Rachunku, czyli w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od momentu
Twojej rejestracji na stronie www.bralbym.pl:
1) wykonasz w sumie pięć:
 bezgotówkowych transakcji kartą wydaną do Twojego Rachunku, lub
 bezgotówkowych transakcji BLIK z Twojego Rachunku, lub
 przelewów z Twojego Rachunku za pomocą mTransferu,
2) chociaż raz zalogujesz się do serwisu transakcyjnego na stronie www.mbank.pl lub do aplikacji mobilnej
Banku
2. Polecisz Bank co najmniej trzem osobom, które:
1) mają więcej niż 18 lat,
2) nie posiadają lub nie posiadały w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku
oszczędnościowego (indywidualnego lub wspólnego).
3. Każda z poleconych przez Ciebie osób otworzy rachunek eKonto z taryfą standard lub plus,
eKonto m, mKonto Aquarius lub mKonto Aquarius Intensive.
1) Osoba, której poleciłeś Bank może złożyć wniosek o rachunek:
 wypełniając wniosek, który wyświetli się po kliknięciu w link przesłany przez Ciebie z serwisu
www.bralbym.pl, lub
 wypełniając jeden z wniosków o rachunek znajdujący na stronie internetowej www.mbank.pl, lub
 dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta, lub
 odwiedzając placówkę Banku.
2) Podczas składania wniosku osoba, której poleciłeś Bank podaje kod składający się z litery „m” i 10 ostatnich
cyfr Rachunku, który wskazałeś przystępując do Promocji.
3) Jeśli dwie polecone przez Ciebie osoby otworzą jeden rachunek wspólny to na potrzeby Promocji będą one
liczone jako jedna osoba, której poleciłeś Bank.
4. Każda z poleconych przez Ciebie osób będzie aktywnie korzystała nowo otwartego rachunku,
czyli w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od momentu Twojej rejestracji na stronie www.bralbym.pl:
1) wykona w sumie pięć:
 bezgotówkowych transakcji kartą wydaną do nowo otwartego rachunku, lub
 bezgotówkowych transakcji BLIK z nowo otwartego rachunku, lub
 przelewów z nowo otwartego rachunku za pomocą mTransferu,
2) chociaż raz zaloguje się do serwisu transakcyjnego na stronie www.mbank.pl lub do aplikacji mobilnej
Banku.
5. Zrobisz zakupy na stacji benzynowej za co najmniej 100 zł w ciągu 45 dni kalendarzowych liczonych
od momentu zrealizowania wszystkich zadań wskazanych w punktach 1-4 i zapłacisz za nie w formie:
1) bezgotówkowej transakcji kartą wydaną do Twojego Rachunku, lub
2) bezgotówkowej transakcji BLIK z Twojego Rachunku.
 Ten warunek występuje tylko wtedy gdy nagrodą, którą wybrałeś są pieniądze, które będziesz mógł
przeznaczyć na paliwo.
6. Uzyskasz Profil Kandydata na Kierowcę w ciągu 45 dni kalendarzowych liczonych od momentu zrealizowania
wszystkich zadań wskazanych w punktach 1-4.
 Ten warunek występuje tylko wtedy gdy nagrodą, którą wybrałeś są pieniądze, które będziesz mógł
przeznaczyć na kurs prawa jazdy.
 Informacje na temat sposobu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę znajdziesz w Wojewódzkich
Ośrodkach Ruchu Drogowego.
 Transakcja bezgotówkowa to płatność z użyciem np. terminalu płatniczego w sklepie stacjonarnym, na stacji
benzynowej czy w restauracji,
 Transakcja BLIK to jedna z płatności, którą można wykonać w aplikacji mobilnej Banku.
 Wykonana transakcja to płatność, która nie została anulowana. To także płatność za towar lub usługę, która nie
została zwrócona do sprzedawcy.
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7.

Kiedy i jak otrzymasz nagrodę?
1. Voucher na smartfon
 zostanie udostępniony w postaci kodu w serwisie www.bralbym.pl w ciągu 10 dni roboczych liczonych
od momentu spełnienia warunków otrzymania nagrody.
 będziesz mógł wykorzystać w sklepie internetowym www.orange.pl/telefonybezumowy w ciągu 3 miesięcy
liczonych od dnia, w którym został on udostępniony w serwisie www.bralbym.pl
2. Pieniądze, które będziesz mógł przeznaczyć na paliwo otrzymasz przelewem na swój Rachunek w ciągu
10 dni roboczych liczonych od momentu, w którym zapłaciłeś za zakupy na dowolnej stacji benzynowej.
3. Pieniądze, które będziesz mógł przeznaczyć na kurs prawa jazdy otrzymasz przelewem na swój
Rachunek w ciągu 10 dni roboczych liczonych od dnia, w którym Bank potwierdzi za pośrednictwem strony
internetowej www.info-car.pl, że uzyskałeś Profil Kandydata na Kierowcę.
 Nie musisz wykazywać nagrody w zeznaniu podatkowym. Jeśli wybrałeś Voucher na telefon - Bank zapłaci za
Ciebie podatek uznając, że dniem wydania nagrody jest dzień, w którym wykorzystałeś voucher w sklepie
internetowym. Pozostałe nagrody zwolnione są z podatku.

8.

Kto i jak będzie przetwarzał Twoje dane?
1. Administratorem danych osobowych jest Bank.
2. Bank będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu przeprowadzenia Promocji.
3. Masz prawo do:
1) dobrowolności podania danych,
2) dostępu do nich i ich poprawiania,
3) żądania usunięcia danych przetwarzanych w związku z Promocją.

9.

Jak możesz składać reklamacje dotyczące Promocji?
1. Reklamację dotyczącą Promocji możesz złożyć:
1) wysyłając e-maila na adres kontakt@mbank.pl
2) podczas czatu, rozmowy telefonicznej, wideo lub audio prowadzonej z pracownikiem BOK
3) wysyłając list na adres: mBank S.A. Bankowość Detaliczna Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź 2
4) w placówce Banku- ustnie lub pisemnie.
2. Szczegółowe zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji znajdziesz w Regulaminie przyjmowania
i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., zwanym także Regulaminem
reklamacji.
3. Bank udostępnia Regulamin reklamacji na stronie internetowej www.mbank.pl w formie pliku .pdf.
 Składając reklamację e-mailem lub pisemnie w temacie lub na początku listu zaznacz, że dotyczy ona Promocji
„Brałbym- edycja 1/2016”
 Pamiętaj, że w przypadku zastrzeżeń dotyczących Promocji możesz się zwrócić o pomoc do miejskich lub
powiatowych rzeczników konsumenta oraz do Rzecznika Finansowego.
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