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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 01.01.2022 r. kapitał 
zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.539.536 złotych.  

Uczestnik promocji 

1. Możesz uczestniczyć w promocji, jeśli jesteś osobą fizyczną, o pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz w okresie trwania promocji złożysz wniosek o Kredyt odnawialny, na którym  
zaznaczysz, że chcesz skorzystać z promocji i zawrzesz z nami umowę o Kredyt odnawialny 
w promocji. 

2. Nie możesz uczestniczyć w promocji, jeśli: 
 posiadasz Kredyt odnawialny w Banku w jakimkolwiek z rachunków oszczędnościowo  

– rozliczeniowych, 
 w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o Kredyt odnawialny:  

1) posiadałeś Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym lub, 
2) wypowiedziałeś umowę o Kredyt odnawialny lub odstąpiłeś od niego.  

3. Jeśli nie spełnisz warunków uczestnictwa w promocji, a złożyłeś wniosek o Kredyt odnawialny 
w promocji, pobierzemy prowizję za udzielenie Kredytu odnawialnego zgodnie z „Taryfą 
prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku 
S.A.”, a kredyt będzie oprocentowany opisanym w Umowie oprocentowaniem nominalnym 
ze zmienną stopą procentową. 

Ważne pojęcia  
 

 

Bank – mBank S.A. 
 
Kredyt odnawialny - kredyt w złotych polskich, przeznaczony na dowolny cel udzielony przez 
Bank na podstawie umowy oraz regulaminu. 

Korzyści promocji 
Jeśli spełnisz warunki promocji otrzymasz Kredyt odnawialny z prowizją: 

 0% za udzielenie do kwoty 100 000 zł włącznie, 
 1% za udzielenie powyżej kwoty 100 000 zł. 

Kiedy i jak możesz 
przystąpić do promocji? 

 

1. Promocja rozpoczyna się 24.03.2022 r. i trwa do 25.05.2022 r. 
2. Aby skorzystać z promocji: 

 złóż w trakcie trwania promocji, wniosek o Kredyt odnawialny, zgodnie z „Regulaminem 
kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach 
bankowości detalicznej mBanku S.A.” obowiązującym w Banku, 

 zaznacz na wniosku o Kredyt odnawialny, że chcesz skorzystać z promocji, 
 zawrzyj z Bankiem Umowę o Kredyt odnawialny. 

Warunki/zasady 
promocji 

 

1. Uczestnicy Promocji, którzy spełnią wszystkie warunki opisane powyżej otrzymają prawo  
do uzyskania promocyjnych warunków Kredytu odnawialnego z prowizją: 
 0% za udzielenie dla kredytów odnawialnych do 100 000 zł włącznie, 
 1% za udzielenie dla kredytów odnawialnych powyżej 100 000 zł. 

2. Dla Kredytów uruchomionych na promocyjnych warunkach, odnawianych na kolejny okres  
naliczymy prowizje za odnowienie zgodną z „Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób 
fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”, która obowiązuje w Banku. 

3. Warunki, na jakich Bank udziela kredytu odnawialnego opisaliśmy w „Regulaminie kredytu 
odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości 
detalicznej mBanku S.A”. Regulamin ten jest udostępniony na stronie internetowej 
http://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyt-odnawialny/.   

4. Bank zastrzega sobie prawo do tego, aby podjąć decyzję odmowną w odniesieniu  
do złożonego wniosku kredytowego. O przyczynach odmowy poinformujemy Cię zgodnie  
z zasadami, które opisaliśmy w „Regulaminie kredytu odnawialnego dla osób fizycznych  
i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A”.   

5. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. 
 

Jak możesz złożyć 
wniosek w promocji? 

Złóż wniosek: 
 na stronie internetowej www.mBank.pl, 
 w placówce mBanku lub mFinanse, 
 na mLinii (+48 42 6 300 800), 
 u ekspertów online na stronach www.mBank.pl, 
 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 „Wiosenna 
promocja”. 

3. Niezależnie od naszej decyzji w sprawie rozpatrywanej reklamacji, nie ograniczamy Twoich 
uprawnień do dochodzenia 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. 

Dodatkowe informacje 
 
 

1. Ten regulamin jest jedynym dokumentem, który określa szczegółowe zasady tej promocji. 
Udostępniamy go: 

 na mLinii (+48 42 6300 800, 
 na naszej stronie internetowej: 

https://www.mbank.pl/pdf/promocje/kredyty/regulamin-promocji-kredytu-
odnawialnego-wiosenna-promocja-do-25-05-2022.pdf, 

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

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

 „Regulaminem otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób 
fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”, 

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

 „Regulamin obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 
3. Każdą naszą promocję organizujemy odrębnie. Każda ma swój, odrębny regulamin.  

 

 
 

Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. 

Reprezentatywny przykład sporządzony na podstawie przepisów art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim dla kredytu 
odnawialnego udzielonego w ramach promocji „Wiosenna promocja” 
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (RRSO) wynosi 14 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 
16 100,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 18 354 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 14 % w skali roku, całkowity koszt 
kredytu 2 254 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 0% - 0 zł, odsetki – 2 254 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. 
Kalkulacja na dzień 09.03.2022 r.  
 

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 „Wiosenna promocja”, przeczytałem i akceptuję jego postanowienia. 

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


