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§ 1. Organizator Promocji 

1. Promocja „Rodzina na Plus”, 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 PLN zwany dalej „Bankiem” lub „Organizatorem”.  

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

wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy Bankiem a pracownikami Banku lub Klientami Banku. 

§ 2. Dane osobowe 

1. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia  

1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji. 

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

żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku niniejszą Promocją. 

§ 3. Czas trwania Promocji 

Promocja trwa od 01.04.2016 roku do 31.08.2016 roku włącznie. 

§ 4. Uczestnictwo w Promocji 

Promocja skierowana jest do Klientów Banku, posiadaczy lub współposiadaczy rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego dla 

osób fizycznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy otrzymają 

minimum jeden przelew przychodzący z tytułu świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11.02.2016 r., o 

pomocy Państwa w wychowaniu dzieci na dowolny rachunek dla osób fizycznych w mBanku prowadzony na rzecz Uczestnika 

Promocji. 

§ 5. Zasady Promocji 

1. Uczestnik Promocji, który spełni warunek określony w § 4 uzyska możliwość skorzystania z promocyjnego oprocentowania 

rachunku oszczędnościowego eMax Plus. W celu skorzystania z oferty, Uczestnik Promocji powinien w okresie trwania Promocji 

złożyć wniosek o otwarcie rachunku lub zmianę oprocentowania na posiadanym już rachunku oszczędnościowym eMax Plus za 

pośrednictwem wniosku udostępnionego w serwisie transakcyjnym Banku, na którym powinien również zaakceptować treść 

niniejszego Regulaminu. 

2. Parametry rachunku oszczędnościowego eMax Plus w ramach niniejszej Promocji: 

1) promocyjne oprocentowanie zależne jest od wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku i wynosi:  

eMax Plus 
Oprocentowanie nominalne  

w skali roku 

Od 0 do 5 000 polskich złotych 2,5% 

2) saldo na Rachunku Promocyjnym poza wskazanym w § 5 ust. 2 pkt 1 przedziałem jest oprocentowane zgodnie z 

„Tabelami stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”, 

3) rodzaj oprocentowania – oprocentowanie zmienne,  

4) waluta: polski złoty,  

5) oprocentowanie wskazane w § 5 ust. 2 pkt 1 będzie obowiązywało przez okres 3 pełnych miesięcy kalendarzowych od 

dnia uruchomienia promocyjnego oprocentowania. Po okresie 3 pełnych miesięcy kalendarzowych obowiązywania 

promocyjnego oprocentowania rachunek oszczędnościowy eMax Plus będzie oprocentowany zgodnie z „Tabelami stóp 



procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” obowiązującymi w dniu zakończenia 

okresu obowiązywania promocyjnego oprocentowania. 

3. Uczestnik promocji, który spełnił warunek określony w § 4 niniejszego Regulaminu ma możliwość posiadania jednego rachunku 

oszczędnościowego eMax Plus o parametrach określonych w § 5 ust. 2. Dla współposiadaczy możliwość posiadania Rachunku 

Promocyjnego jest tylko przez jednego współposiadacza. 

4. Warunek uczestnictwa w Promocji opisany w § 4 powinien zostać spełniony przez Uczestników Promocji w jednym z 

następujących przedziałów czasowych: 

a. Od 1 kwietnia 2016 do 31 maja 2016,  

b. Od 1 czerwca 2016 do 30 czerwca 2016, 

c. Od 1 lipca 2016 do 31 lipca 2016. 

5. Wnioski o rachunki oszczędnościowe eMax Plus z promocyjnym oprocentowaniem dla Uczestników Promocji będą wystawiane 

zgodnie z poniższymi warunkami: 

a. Dla Uczestników promocji, którzy spełnią warunek uczestnictwa w Promocji opisany w § 4, w przedziale czasowym 

wskazanym w ust. 4 lit. a, wniosek zostanie wystawiony w terminie do 15 czerwca 2016 roku i będzie dostępny do 31 sierpnia 

2016 roku.  

b. Dla Uczestników promocji, którzy spełnią warunek uczestnictwa w Promocji opisany w § 4, w przedziale czasowym 

wskazanym w ust. 4 lit. B, wniosek zostanie wystawiony w terminie do 15 lipca 2016 roku i będzie dostępny do 31 sierpnia 

2016 roku. 

c. Dla Uczestników promocji, którzy spełnią warunek uczestnictwa w Promocji opisany w § 4, w przedziale czasowym 

wskazanym w ust. 4 lit. c, wniosek zostanie wystawiony w terminie do 15 sierpnia 2016 roku i będzie dostępny do 31 sierpnia 

2016 roku. 

6. Wniosek dostępny będzie po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego w zakładce Pasaż – Market i będzie wystawiony 

Uczestnikowi Promocji tylko w jednym z przedziałów czasowych wskazanych w ust. 5. Wniosek zostanie udostępniony przez Bank 

wyłącznie Uczestnikom Promocji, którzy nie wyrazili sprzeciwu na marketing bezpośredni produktów własnych mBanku S.A. 

7. Rachunek oszczędnościowy eMax Plus zakładany jest zgodnie z „Regulaminem otwierania i prowadzenia bankowych rachunków 

dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”, wobec czego Uczestnik Promocji powinien spełnić warunki 

wymagane dla zakładania takiego rachunku przewidziane w w/w. regulaminie, z zastrzeżeniem zmian wynikających z niniejszego 

Regulaminu. 

8. Rachunek oszczędnościowy eMax Plus o którym mowa w ust. 1, może zostać otwarty wyłącznie w czasie trwania Promocji, 

wskazanym w § 3. 

9. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami podatkowymi od wypłacanych odsetek należny jest zryczałtowany podatek dochodowy 

Bank, jako płatnik potrąci kwotę podatku z kwoty wypłaconych odsetek. 

10. W przypadku modyfikacji wysokości stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej o więcej niż 0,20 punktów procentowych, 

Bank zastrzega sobie prawo do modyfikacji wysokości oprocentowania promocyjnego o nie więcej niż 0,5 punktów procentowych. 

11. Za korzystanie z rachunku oszczędnościowego eMax Plus Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z „Taryfą prowizji i 

opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

§ 6. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, 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 kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres Banku, należy składać 

z dopiskiem Promocja „Rodzina na Plus”. 

3. Decyzja Organizatora 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. 

4. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku 

Banków Polskich. 

5. Uczestnik Promocji może: 

1) zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta, 

2) złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego 



6. Organizator Promocji podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: 

1) u konsultantów Biura Obsługi Klientów mLinii, pod numerem 801 300 800 z telefonów stacjonarnych, 783 300 800 z 

telefonów komórkowych, +48 42 630 08 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych z całego świata, 

2) na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/konta/regulamin-promocji-rodzina-

na-plus-31-08-2016.pdf, 

3) w placówkach Banku. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji „Rodzina na Plus”. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają „Regulamin przyjmowania i rozpatrywania 

reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” oraz „Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków 

dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. 

4. Każda promocja organizowana przez Bank jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje organizowane w Banku nie 

podlegają łączeniu.  

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. 

 

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 „Rodzina na Plus” o nowych parametrach cenowych, uzależnionych od 

sytuacji rynkowej. 

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

„Rodzina na Plus”. 

 

 

……………………………………………………………… 

Data, miejsce i podpis Uczestnika Promocji 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 01.01.2016 r. wynosi 168.955.696 złote.  
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