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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. wynosi 169.539.536 złotych. 
 

Promocję organizuje Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-569,  przy ul. Wierzbięcice 
1B, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635012, posiadający numer identyfikacji 
podatkowej NIP: 525-26-74-798, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego 

wysokość wynosi 40 000 000 złotych. 
 

Do zadań Banku należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem promocji nie 

powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy Bankiem, a pracownikami 
Banku lub klientami Banku. 

 

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Uczestnik 

promocji 

Promocja skierowana jest do podmiotów, przez których w niniejszym Regulaminie rozumie 

się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,  wspólnicy spółek 
cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, będących rezydentami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zwanych dalej „Przedsiębiorcami” 

 

Ważne pojęcia  

Allegro – Allegro sp. z o.o. 
Bank – mBank S.A 

Formularz – dedykowany Formularz Promocji dla klientów, którzy w Okresie Trwania 

Promocji spełniają warunki, znajdujący się pod adresem: 
https://allegro.pl/kampania/zacznij-sprzedaz-mbank 

Kod (Benefit) - Karta  Podarunkowa Allegro reprezentowana przez kod numeryczny,  o 

wartości 600 (słownie: sześćset) złotych wydawana przez  Allegro do wykorzystania w 

Serwisie Allegro. Zasady korzystania z Kart Podarunkowych Allegro opisane są w 

Regulaminie Kart Podarunkowych Allegro . 

Konto Firma – prowadzony dla Uczestnika  Promocji przez Serwis Allegro zbiór 

funkcjonalności pod unikalną nazwą (login), który umożliwia sprzedaż w Serwisie Allegro 
przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, 
Konto do wypłat – numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika do wypłat 

środków z tytułu sprzedaży w Serwisie Allegro w Koncie Firma. 

Rachunek mBanku– rachunek firmowy prowadzony w ramach bankowości detalicznej 
mBanku 

Regulamin Promocji – niniejszy Regulamin promocji „Otwórz się na e-Commerce z 
mBankiem i Allegro”. 

Regulamin Allegro - regulamin Serwisu Allegro znajdujący się pod adresem 

https://allegro.pl/regulamin 
Regulamin Kart Podarunkowych Allegro - regulamin korzystania z Kart Podarunkowych 

Allegro znajdujący się pod adresem https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-

podarunkowych-allegro-4GDAboO2OFR      
Serwis Allegro– internetowa platforma handlowa, dostępna w domenie allegro.pl, 

administrowana przez Allegro. 
Uczestnik – Uczestnik niniejszej promocji 

Korzyści 

promocji 

Jeśli spełnisz warunki promocji: 

• będziesz mógł otrzymać od Allegro Kod do wykorzystania w serwisie Allegro o 
wartości 600 (słownie: sześćset) złotych. 

https://allegro.pl/kampania/zacznij-sprzedaz-mbank
https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-allegro-4GDAboO2OFR
https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-allegro-4GDAboO2OFR
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Kiedy i jak 

możesz 

przystąpić do 

promocji? 

 

Promocja trwa od dnia 12.09.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. (czas, w którym można 
korzystać z promocyjnych warunków). 

Zakończenie promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie 
jej trwania. 

Możesz przystąpić do promocji, jeśli łącznie spełnisz poniższe warunki: 

• jesteś posiadaczem rachunku firmowego w mBanku, 
• nie posiadasz Konta Firma w Serwisie Allegro, 

• prawidłowo zarejestrujesz w ramach Allegro nowe  Konto Firma poprzez 
dedykowany formularz Promocji mBank, znajdujący się na dedykowanej podstronie 

Allegro w okresie trwania Promocji wystawisz na Koncie Firma w Serwisie Allegro 

przynajmniej jedną Ofertę sprzedaży w okresie od 12.09.2022 do 30.11.2022 r. 
oraz wskażesz jako Konto do wypłat Rachunek firmowy mBanku i nie dokonasz jego 

zmiany w okresie trwania Promocji, 
• zaakceptujesz Regulamin Promocji. 

• spełnienie warunków wskazanych powyżej oznacza przystąpienie do niniejszej 

Promocji, a przedsiębiorców spełniających warunki Promocji określa się 
„Uczestnikami”. 

Warunki/zasady 

promocji 

1. Uczestnik Promocji, który spełni warunki zgodnie z zapisami ujętymi w sekcji „Kiedy 

i jak możesz przystąpić do promocji?” otrzyma Kod od Allegro o wartości 600 
(sześćset) PLN. 

2. Informacja o Promocji będzie dostępna dla Uczestnika Promocji pod adresem: 
https://allegro.pl/kampania/zacznij-sprzedaz-mbank 

3. Regulamin Promocji będzie dostępny pod adresem: 

https://www.mbank.pl/pdf/promocje/uslugi/regulamin-promocji-otworz-sie-na-e-
commerce-z-mbankiem-i-allegro-do-30-11-2022.pdf 

4. Benefit zostanie udostępniony do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym Uczestnik promocji zarejestruje Konto Firma. Benefit będzie przekazany 

drogą mailową na adres Uczestnika podany podczas rejestracji Konta Firma w  

Serwisie Allegro. 
5. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na każdorazowe potwierdzenie przez Bank u 

Allegro informacji obejmujących spełnienie przez Uczestnika warunków, o których 

mowa w sekcji „Kiedy i jak możesz przystąpić do promocji”. 
 

Jak możesz 

skorzystać z 

promocji? 

• Jesteś posiadaczem rachunku firmowego w mBanku 
• Prawidłowo zarejestrujesz w ramach Allegro nowe Konto Firma poprzez 

dedykowany formularz Promocji mBank, znajdujący się na dedykowanej 

podstronie Allegro: https://allegro.pl/kampania/zacznij-sprzedaz-mbank  
• W okresie trwania Promocji, tj. od 12.09.2022 do 30.11.2022 r. wystawisz na 

Koncie Firma Allegro, o którym mowa w powyżej, przynajmniej jedną Ofertę 
sprzedaży 

• Wskażesz jako rachunek do wypłat w Koncie Firmowym w Serwisie Allegro 

rachunek firmowy mBanku i nie dokonasz jego zmiany w okresie trwania 
Promocji, 

• Zaakceptujesz Regulamin Promocji. 
  

 

 

https://allegro.pl/kampania/zacznij-sprzedaz-mbank
https://www.mbank.pl/pdf/promocje/uslugi/regulamin-promocji-otworz-sie-na-e-commerce-z-mbankiem-i-allegro-do-30-11-2022.pdf
https://www.mbank.pl/pdf/promocje/uslugi/regulamin-promocji-otworz-sie-na-e-commerce-z-mbankiem-i-allegro-do-30-11-2022.pdf
https://allegro.pl/kampania/zacznij-sprzedaz-mbank
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Jak możesz 

złożyć 
reklamację 

dotyczącą 

promocji? 

    Reklamacje rozpatrywane przez Allegro 
1. Allegro rozpatruje reklamacje z zakresu wykorzystania Kodu, rejestracji na stronie 

https://allegro.pl/kampania/zacznij-sprzedaz-mbank, udostępnienia Benefitu, zawarcia 
umowy z Allegro i korzystania z Serwisu Allegro. 

2. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą udziału w Promocji, jeżeli zasady 

przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Organizatora lub są 
realizowane nienależycie, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, Regulaminu 

Kart Podarunkowych Allegro lub  Regulaminu Allegro, w szczególności w przypadkach 
dotyczących przyznawania i korzystania z Kart Podarunkowych na warunkach 

promocyjnych Allegro. Reklamacje składać można pisemnie na adres: ul. Wierzbięcice 

1B2, 61-569 Poznań lub poprzez e-mail: karty@allegro.pl.  
3. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres zamieszkania 

Uczestnika, a także opis i powód reklamacji. 
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania w 

prawidłowej postaci. 

 
    Reklamacje rozpatrywane przez Bank 

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 „Otwórz 
się na e-Commerce z mBankiem i Allegro”. 

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. 

Dodatkowe 

informacje 

 

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

• na mLinii (783 300 800 lub +48 42 6300 800). Opłata za połączenie jest 
zgodna z opłatą przewidzianą przez Twojego operatora według aktualnego 

cennika. 

• na naszej stronie internetowej:  
https://www.mbank.pl/pdf/promocje/uslugi/regulamin-promocji-otworz-sie-

na-e-commerce-z-mbankiem-i-allegro-do-30-11-2022.pdf 

• w naszych placówkach, 

• na stronie naszego partnera Allegro. 

2. Zapoznaj się także z innymi ważnymi dokumentami: 
• Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w 

ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,  

• Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości 
detalicznej w mBanku S.A., 

• Regulamin serwisu Allegro dostępny na stronie https://allegro.pl/regulamin 
• Informacje dotyczące przetwarzania przez Allegro danych osobowych  

znajdziesz się na stronie: https://allegro.pl/regulamin/zalacznik/5 

• Każdą naszą promocję organizujemy odrębnie. Każda ma swój, odrębny 
regulamin. Nasze promocje i regulaminy nie łączą się. 
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MOJE OŚWIADCZENIA 

1) Wiem, że po tym jak przystąpię do promocji, mBank może organizować inne, podobne promocje pod taką samą nazwą 
lecz o innych parametrach cenowych. 

2) Otrzymałem regulamin promocji „Otwórz się na e-Commerce z mBankiem i Allegro”, przeczytałem i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

 

…………………………………………………… 

data, miejsce i podpis Uczestnika promocji 

 

 


