Regulamin Konkursu
„Kadr z wakacji”
Obowiązuje od 1.06.2017 r. do 4.07.2017 r.

§ 1. Organizator Konkursu
1.

2.

Konkurs „Kadr z wakacji”, zwany dalej Konkursem organizowany 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 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 zł zwany dalej „Bankiem” lub „Organizatorem”.
Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Konkursu nie powstaje zagrożenie
wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy Bankiem a pracownikami Banku lub Klientami Banku.

§ 2. Dane osobowe
1.

2.

Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu związanym z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem niniejszego Konkursu.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także
prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszym Konkursem.

§ 3. Objaśnienie pojęć
Karta – kredytowa karta płatnicza MasterCard Me, karta główna lub dodatkowa umożliwiająca korzystanie z kredytu, wydana
przez Bank na mocy posiadanej przez mBank S.A. licencji organizacji płatniczej, której znak akceptacji jest umieszczony na
Karcie, przez Kartę rozumie się również dane Karty w sytuacji, w której do dokonania transakcji Kartą wystarczające jest ich
podanie.

§ 4. Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 1.06.2017 r. i trwa do 4.07.2017 r.

§ 5. Uczestnictwo w Konkursie
1.

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych zwana dalej Uczestnikiem
Konkursu, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) w okresie trwania Konkursu wypełniła wniosek o przyznanie Karty w ramach Konkursu z opłatą 0 zł za wydanie i 0 zł
za umieszczenie własnej grafiki lub zdjęcia na Karcie i złożyła go wraz z wymaganymi dokumentami oraz na zasadach
i trybie przyznawania kart kredytowych zgodnych z postanowieniami Regulaminu kart kredytowych dla osób
fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., na wniosku skorzystała z opcji wgrania własnego zdjęcia
do stworzenia wizerunku Karty.
2) przystąpiła do Konkursu poprzez zaznaczenie na wniosku oświadczenia o treści „Przystępuję do Konkursu „Kadr
z wakacji” oraz zgadzam się na dostarczenie jego regulaminu przez stronę internetową mBanku i wyrażam zgodę na
publikację imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania jeżeli znajdę się w gronie Laureatów Konkursu.”
3) Wniosek, o którym mowa w pkt. 1) został pozytywnie rozpatrzony przez Bank, została podpisana Umowa
o korzystanie z Karty i Karta została wydana.
4) Zdjęcie, o którym mowa w pkt. 1) będzie zgodne z postanowieniami Regulaminu kart kredytowych dla osób fizycznych
w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., a mianowicie:
a. Bank nie ma możliwości poprawienia jakości otrzymanego zdjęcia.
b. Kolory zdjęcia widoczne na ekranie monitora mogą się różnić od kolorów zdjęcia na Karcie.
c. Zdjęcie wybrane przez Uczestnika Konkursu do umieszczenia na Karcie nie może zawierać niżej
wymienionych elementów, będących zarówno obiektem pierwszoplanowym, elementem tła, jak i ukrytą lub
dorozumianą kombinacją graficzną:
i. ogólnie znanych przedstawicieli Kościoła, polityki, sportu, muzyki, rozrywki, filmów animowanych
(z wyłączeniem zdjęć przedstawiających Użytkownika Karty, jego rodzinę lub przyjaciół
w towarzystwie wyżej wymienionych osób),
ii. wizerunku lub nazwy znanych produktów lub usług włącznie ze skrótami, logotypami oraz
odpowiadającymi im symbolami i znakami,
iii. tematyki prowokacyjnej i erotycznej, także z uwzględnieniem nagości (zarówno o charakterze
artystycznym, jak i pornograficznym),
iv. zastrzeżonych znaków handlowych,
v. będących wyrazem poglądów politycznych - symboli (logotypów) partii politycznych, organizacji,
stowarzyszeń,
vi. przedstawiających przemoc,
vii. będących wyrazem rasizmu, przesądów i dyskryminacji,
viii. przedstawiających symbole religijne lub stanowiące profanację uczuć religijnych,
ix. obscenicznych,
x. będących reklamą firm lub osób (np. wizytówki lub dane firm)
xi. zawierających numery telefonów, adresy e-mail, adresy stron internetowych, haseł i loginów
xii. zawierających odwołania do Igrzysk Olimpijskich i wydarzeń olimpijskich,
xiii. zawierających symbole narodowe Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw,
xiv. zawierających wyrazy w języku innym niż polski,
xv. naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
xvi. mogących stwarzać problemy przy akceptacji Karty.
d. Uczestnik Konkursu ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do zdjęcia naniesionego
na Kartę oraz konsekwencje złamania zasad opisanych wyżej.
e. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczenia osób trzecich w stosunku do Uczestnika Konkursu
z tytułu praw autorskich do zdjęcia umieszczonego na Karcie bądź naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
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f.

2.
3.

Bank może odmówić przyjęcia zdjęcia do naniesienia na Karcie bez podania przyczyn, w szczególności, gdy
może ono naruszać w jakikolwiek sposób jakiekolwiek dobra lub jeśli nie będzie miało dostatecznego
kontrastu niezbędnego dla widoczności obowiązkowych elementów Karty.
Dniem przystąpienia do Konkursu, jest dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny,
o których mowa wyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 6. Zasady Konkursu
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Każdemu Uczestnikowi Konkursu, który do niego przystąpił i spełnił wszystkie warunki opisane w § 5 ust. 1 Bank wyda
Kartę bez ponoszenia przez Uczestnika Konkursu opłaty za wydanie Karty oraz bez ponoszenia opłaty za umieszczenie
własnej grafiki lub zdjęcia na Karcie.
W ramach Konkursu zostanie wyłonionych 110 Laureatów Konkursu spośród Uczestników Konkursu z najciekawszymi
wizerunkami Kart. Zdjęcie Uczestnika Konkursu na Karcie powinno przedstawiać wspomnienie z wakacji.
Laureatów Konkursu o których mowa w ust. 1) wyłoni komisja konkursowa. W skład komisji wchodzą pracownicy banku:
Kinga Płocińska, Monika Wróbel, Anna Wiączek.
Laureaci Konkursu, o których mowa w ust. 2, otrzymają nagrodę w postaci walizki w kolorze szarym marki Ochnik, model
BPT-TH124 18,5” o wartości 224 zł brutto oraz związaną z nią nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej
11,11% wartości nagrody rzeczowej brutto, przeznaczoną na opłatę podatku zgodnie z zapisami § 7 ust. 3.
Niezależnie od warunków Konkursu przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w zakresie składania przez Uczestników
Konkursu wniosków o Kartę oraz zasad i trybu przyznawania Karty mają zastosowanie postanowienia Regulaminu kart
kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
Bank uprawniony jest jednak do pobierania innych opłat związanych z korzystaniem z Karty, a wynikających z Taryfy
prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

§ 7. Laureaci Konkursu i nagrody
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Lista Laureatów Konkursu, którzy nabyli prawo do nagród opisanych w § 6 ust. 2 zawierająca wyłącznie imię, nazwisko,
miejscowość
zamieszkania
zostanie
opublikowana
na
stronie
internetowej
pod
adresem
https://www.mbank.pl/pdf/promocje/karty/kadr-z-wakacji-do-4-07-2017.pdf.
Nagrody podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Płatnikiem podatku jest Organizator.
Przed wydaniem nagród Organizator Konkursu z części pieniężnej nagrody potrąci zryczałtowany podatek dochodowy
w wysokości 10% wartości nagród i odprowadzi na rzecz właściwego urzędu skarbowego.
W przypadku rezygnacji przez Uczestnika Konkursu z odbioru nagrody rzeczowej, Uczestnik Konkursu nie otrzyma
równowartości tej nagrody w formie pieniężnej.
Prawa do nagrody nie mogą być przeniesione w drodze umowy przez Uczestnika Konkursu na rzecz osób trzecich tak
przed jak i po odbiorze nagrody przez Uczestnika Konkursu.
Nagrody zostaną wysłane kurierem nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r. na adres korespondencyjny zarejestrowany
w systemie Banku. Nagrody zostaną wydane za pisemnym potwierdzeniem ich odbioru. Odmowa przyjęcia paczki jest
równoznaczna z przepadkiem nagrody na rzecz Organizatora Konkursu.

§ 8. Rozstrzygnięcie Konkursu
Rozstrzygnięcie Konkursu, o którym mowa w § 5 ust. 1 nastąpi w dniu 8 sierpnia 2017 r.

§ 9. Reklamacje
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik Konkursu może składać na zasadach opisanych
w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., z zastrzeżeniem
ust. 2.
Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres Banku, należy składać
z dopiskiem Konkurs „Kadr z wakacji”.
Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika
Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym
wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.
Uczestnik Konkursu może 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).
Uczestnik Konkursu może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta
oraz do Rzecznika Finansowego.
Organizator Konkursu podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 10. Postanowienia końcowe
1.

2.

Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
1)
u konsultantów Biura Obsługi Klientów mLinii, pod numerem 801 300 800 (z telefonów stacjonarnych) lub
+48 42 6 300 800 (z telefonów komórkowych), za pośrednictwem eksperta online z wykorzystaniem połączenia
audio oraz wideo,
2)
na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/karty/kadr-z-wakacji-do-4-072017.pdf,
3)
w placówkach Banku.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu pod nazwą „Kadr z wakacji”.
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3.

4.
5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają: Regulamin kart kredytowych dla osób
fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Każdy konkurs organizowany przez Bank jest odrębny i oparty o odrębne regulaminy. Konkursy organizowane w Banku nie
podlegają łączeniu.
Organizator Konkursu będzie archiwizował dokumenty dotyczące:
1) Laureatów Konkursu przez okres 6 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ogłoszenia
wyników Konkursu,

2)
6.

pozostałych Uczestników Konkursu przez okres 6 lat, liczony od dnia wręczania nagród (dotyczy
dokumentacji Konkursu, w tym dokumentacji dotyczącej reklamacji).

Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 5 Organizator Konkursu zniszczy dokumentację konkursową.

Przyznanie karty kredytowej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez
mBank SA.
Reprezentatywny przykład dla karty kredytowej mBanku MasterCard Me wydanej w ramach Konkursu „Kadr z wakacji”.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,47%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów)
9 700,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 10 471,57 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 10% w skali roku, całkowity koszt
kredytu 771,57 zł (w tym opłata za wydanie karty 0 zł, odsetki 771,57 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy.
Kalkulacja została dokonana na dzień 27.04.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Oświadczenia

1.

2.

Oświadczam, że przystępując do Konkursu, mam świadomość, iż mBank S.A. jest uprawniony do wprowadzenia
podobnych, tożsamych konkursów po zakończeniu czasu trwania Konkursu „Kadr z wakacji” o nowych parametrach
cenowych, uzależnionych od aktualnych stóp procentowych.
Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu Konkursu „Kadr
z wakacji”.

………………………………………………………………
Data, miejsce i podpis Uczestnika Konkursu

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany 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 1.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych
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