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mBank SA - Służbowe do użytku wewnętrznego 

Informacje należące do mBank SA - objęte ochroną 

Organizator promocji 

Promocję organizuje mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850, 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 

W Promocji możesz wziąć udział jeśli jesteś osobą fizyczną o pełnej zdolności do 
czynność prawnych i w czasie gdy trwa Promocja spełnisz warunki: 
1. Od co najmniej 6 miesięcy masz zawartą z nami umowę o korzystanie z karty 

kredytowej dla karty dowolnej organizacji kartowej, wydanej przez Bank we 
współpracy z Miles & More. Okres ten liczymy od dnia, w którym przystępujesz do 
Promocji. 

2. Nie masz przeterminowanego zadłużenia na karcie, o której mówimy w punkcie 1.  
3. Umowa, o której piszemy w pkt 1, nie została wypowiedziana.  
4. Złożysz wniosek o zmianę  jednej z kart wymienionej w punkcie 1 na kartę World 

Mastercard lub World Mastercard Intensive, w sposób który opisujemy w tym 
Regulaminie.  

5. Podczas składania wniosku, o którym mówimy w punkcie 4 oświadczysz, że  
przystępujesz do Promocji i zaznaczysz na wniosku oświadczenie o treści 
„Przystępuję do Promocji „Daj się nagrodzić” oraz zgadzam się na dostarczenie jej 
regulaminu przez stronę internetową mBanku”. 

Jeśli spełnisz warunki opisane wyżej, w dalszej części Regulaminu będziemy nazywali Cię 
Uczestnikiem Promocji. 

Ważne pojęcia  
 

 

Karta – kredytowa karta płatnicza, karta główna umożliwiająca korzystanie z kredytu, wydana 
przez Bank na mocy posiadanej przez mBank S.A. licencji organizacji płatniczej Mastercard 
World lub Mastercard World Intensive. 
 
Bon podarunkowy - kod alfanumeryczny, który wykorzystasz na platformie Bezcenne Chwile. Kod 
wyślemy do Ciebie w wiadomości na adres mailowy, który masz zarejestrowany w Banku oraz 
przekażemy w wiadomości w serwisie transakcyjnym. 

Korzyści promocji 

 Jeśli spełnisz warunki promocji: 
1. Otrzymasz wybraną Kartę bez opłaty za wydanie 
2. Jeśli wybierzesz kartę: 

a) Mastercard World otrzymasz bon podarunkowy na 20 000 punktów w 
programie Bezcenne Chwile; 

b) Mastercard World Intensive otrzymasz bon podarunkowy na 27 000 punktów 
w programie Bezcenne Chwile. 

Kiedy i jak możesz 
przystąpić do promocji? 

 

1. Promocja trwa od 23.06.2021 r. do 31.12.2021 r.  
2. Do promocji możesz przystąpić od 23.06.2021 r do 29.09.2021 r. do lub do wyczerpania 

bonów podarunków w zależności od tego, które z tych zdarzeń wydarzy się wcześniej.  
3. Złóż wniosek o zamianę swojej karty kredytowej Miles & More na Kartę Mastercard World 

lub Mastercard World Intensive 
4. Na wniosku o zamianę typu karty zaznacz, że przystępujesz do promocji i złóż odpowiednie 

oświadczenie, które o tym mówi.  
5. Do Promocji przystępujesz w dniu, w którym złożyłeś wniosek, o którym mówimy w 

punkcie 4. 
6. Liczba Uczestników Promocji wynosi: 

a) pierwszych 5 000 osób, które przystąpią do Promocji i złożą wniosek o zamianę swojej 
karty kredytowej Miles & More na Kartę Mastercard World; 

b) pierwszych 2 000 osób,  które przystąpią do Promocji i złożą wniosek o zamianę swojej 
karty kredytowej Miles & More na kartę Mastercard World Intensive.  

7. Informacja o aktualnej liczbie osób, które mogą jeszcze przystąpić do Promocji będzie 
publikowana na stronie, pod adresem: www.mbank.pl/lp/miles-more-tkz oraz 
www.mbank.pl/lp/miles-more-nkz i aktualizowana we wtorek i piątek do godz. 16:00. 
Informacja o wyczerpaniu się puli wniosków dostępnych w Promocji będzie równoznaczna z 
zakończeniem możliwości przystąpienia do Promocji.  
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mBank SA - Służbowe do użytku wewnętrznego 

Informacje należące do mBank SA - objęte ochroną 

Warunki/zasady promocji 
 

 
1. Jeśli jesteś Uczestnikiem Promocji wydamy Ci  Kartę bez  opłaty za jej wydanie. Dotyczy to 

pierwszej opłaty za wydanie.  
2. Do 5 000 pierwszych osób, które zawnioskują o kartę Mastercard World i spełnią warunki 

Promocji wyślemy bon podarunkowy z 20 000 punktów w programie Bezcenne Chwile. Do 
2 000 pierwszych osób, które zawnioskują o kartę Mastercard World Intensive i spełnią 
warunki Promocji wyślemy bon podarunkowy z 27 000 punktów w programie Bezcenne 
Chwile.  

3. Nagrodę w postaci bonu podarunkowego otrzymasz najpóźniej do dnia 31.12.2021 r.  
4. Bon podarunkowy wyślemy w ciągu 30  dni roboczych od momentu aktywacji nowej Karty 

wydanej w tej Promocji.  
5. Bon podarunkowy  jest ważny do: 31.12.2021 r.  
6. Liczba bonów podarunkowych dostępna w czasie trwania Promocji jest ograniczona i wynosi 

łącznie 7000 dla wszystkich Uczestników Promocji. 
7. Punkty naliczone w programie Bezcenne Chwile na podstawie bonu podarunkowego są 

ważne przez 6 miesięcy od dnia naliczenia. 
8. O aktualnie dostępnej liczbie bonów podarunkowych poinformujemy na stronie 

internetowej: www.mbank.pl/lp/miles-more-tkz  oraz www.mbank.pl/lp/miles-more-nkz.  
9. Informacje o których mowa punkcie 8 będziemy aktualizować we wtorek oraz piątek do 

wyczerpania liczby bonów podarunkowych.  
10. Punkty, o których mowa w punkcie 2 przyznaje Mastercard w ramach „Programu Bezcenne 

Chwile”, realizowanego i zarządzanego przez Mastercard Europe Sprl, belgijską prywatną 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną przez Sąd Gospodarczy w Nivelles 
w Belgii pod numerem 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia („Mastercard”).  

11. Zasady Programu Bezcenne Chwile określa regulamin, który znajduje się na stronie: 
https://www.mbank.pl/pdf/ind/karty/regulamin-programu-mastercard-priceless-specials-
22.05.2021.pdf 

12. Z Promocji możesz skorzystać tylko raz dla jednej posiadanej karty Miles & More. Punktów 
nie naliczymy jeżeli wydamy nową Kartę w miejsce karty zastrzeżonej, duplikatu czy 
wznowienia Karty.  

13. W mBanku możesz posiadać tylko jedną kartę danego typu, czyli na przykład jedną kartę 
Mastercard World i Mastercard World Intensive.  

14. Wartość nagrody, o której mowa w punkcie 2, podlega 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 (Dz. U. 2020, poz. 1426 
ze zm.). 

15. Jesteśmy uprawnieni do pobierania innych opłat związanych z korzystaniem z Karty, 
wynikających z Taryfy prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A.  

16. W Promocji uczestniczysz dobrowolnie.  

 

Jak możesz złożyć 
wniosek w promocji? 

Złóż wniosek: 
 na stronie internetowej www.mBank.pl, 
 w placówce mBanku lub mFinanse, 
 na mLinii (801 300 800 lub +48 42 6300 800), 
 w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej.  

Jak możesz złożyć 
reklamację dotyczącą 
promocji? 

1. 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. 

2. Jeśli reklamację wysyłasz mailem lub listownie, złóż ją z dopiskiem promocja „Daj się 
nagrodzić”. 

3. 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.  

4. Spór pomiędzy organizatorem a uczestnikiem promocji możemy rozstrzygnąć polubownie 
– przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich. 

5. 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).  

6. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółki 
cywilnej, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego. 

7. Możesz zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników 
Konsumenta lub Rzecznika Finansowego. 

8. Naszą działalność nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego. 
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mBank SA - Służbowe do użytku wewnętrznego 

Informacje należące do mBank SA - objęte ochroną 

Dodatkowe informacje 
 
 

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:  

www.mBank.pl/pdf/promocje/karty/regulamin-promocji-karta-kredytowa-
daj-sie-nagrodzic-do-31-12-2021.pdf 

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

 „Regulaminem kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking 
w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”,  

 „Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A.”  

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

3. Każdą naszą promocję organizujemy odrębnie. Każda ma swój, odrębny regulamin.  
4. W kwestiach dotyczących Programu Bezcenne Chwile oraz Punktów, w tym w zakresie 

składania i rozpatrywania reklamacji oraz przetwarzania danych osobowych, zastosowanie 
ma regulamin Programu Bezcenne Chwile dostępny na stronie 
https://bezcennechwile.mastercard.pl/ (w stopce strony) oraz polityka prywatności 
Programu Bezcenne Chwile, która dostępna jest pod adresem 
https://bezcennechwile.mastercard.pl/ (w stopce strony). Regulamin Programu Bezcenne 
Chwile oraz polityka prywatności Programu Bezcenne Chwile, stanowią również załączniki do 
niniejszego Regulaminu.  

 

 
 
Reprezentatywny przykład sporządzony na podstawie przepisów art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim dla karty kredytowej 
Mastercard World wydanej w ramach Promocji „Daj się nagrodzić”. 
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (RRSO) wynosi 7,44%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 
23 200  zł, całkowita kwota do zapłaty 24 519,96 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 7,2% w skali roku, całkowity koszt 
kredytu 1 319,96 zł (w tym opłata za wydanie karty 0 zł, odsetki 1 319,96 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. 
Kalkulacja na dzień 27.05.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. 
 

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 „Daj się nagrodzić”, przeczytałem i akceptuję jego postanowienia. 

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


