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      Regulamin Promocji „ 2003 – i możesz” 
 

Kto organizuje Promocję? 

1. Promocję „2003 – i możesz” organizuje mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-950, 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 wynosi 169.468.160 złotych, który nazywamy dalej „Bankiem” albo 
„Organizatorem”. 

2. Zadaniem Banku jest bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Promocji nie powstaje zagrożenie 
wystąpienia konfliktów interesów między Bankiem a pracownikami Banku lub Klientami Banku. 

 

Kiedy możesz przystąpić do Promocji? 

1. Do Promocji możesz przystąpić od 09.08.2021 roku do 17.01.2022 roku, o ile wcześniej nie wyczerpie się limit 
nagród opisany w ust.2. 

2. Promocją objętych jest pierwszych 1000 rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych eKonto możliwości z 
wnioskiem o wydanie debetowej karty płatniczej, otwartych w ramach Promocji. W przypadku, gdy liczba 
kont promocyjnych dostępnych w Promocji osiągnie poziom niższy niż 100, będziemy o tym informować na 
stronie internetowej: https://dropnijto.pl/ oraz www.mbank.pl/dropnijto. 

3. Promocja trwa od 09.08.2021 roku do 30.04.2022 roku i jest to ostatni dzień, w którym możemy wysłać do Ciebie 
nagrodę.  

Jakie są warunki uczestnictwa w Promocji? 

1. Promocję kierujemy do Nowych Klientów Banku - osób fizycznych, które mają pełną zdolność do czynności 
prawnych, których nazywamy dalej Uczestnikami Promocji, którzy od 09.08.2021 roku do 17.01.2022 roku 
spełnią łącznie warunki: 

a) złożą promocyjny wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto możliwości, 
który nazywamy dalej kontem promocyjnym, z wnioskiem o wydanie debetowej karty płatniczej, 
którą nazywamy dalej kartą, na dedykowanej promocji stronie: https://dropnijto.pl/. Od 4 listopada 2021, 
o ile nie zostanie wyczerpana pula 1000 rachunków w promocji, klienci będą mogli złożyć promocyjny 
wniosek również ze strony: https://mbank.pl/dropnijto. 

b) zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, którą dalej 
nazywamy Umową. 

2. Nowy Klient, to dla Banku osoba, która od 01.01.2018 r. nie była i nadal nie jest Posiadaczem lub 
Współposiadaczem: 
1) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub  
2) rachunku oszczędnościowego 
o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017. 

3. W Promocji nie mogą wziąć udziału Klienci, którzy otwierają rachunek wspólny. 

Jakie są zasady przyznawania nagród? 

1. Nagrodą w Promocji jest: 
1) bluza onesize marki PROSTO z kolekcji VISAxmBank.  

2. Jeśli spełniłeś warunki uczestnictwa w Promocji, otrzymasz od nas nagrodę po wykonaniu minimum jednej 
płatności telefonem. Czas na spełnienie tego warunku masz do końca miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym otworzyłeś konto promocyjne. Na przykład, jeżeli konto promocyjne otworzyłeś w sierpniu, to czas 
na spełnienie warunku masz do końca września. 

3. Za płatność telefonem rozumiemy bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-
usługowych i przez internet przy pomocy aplikacji Google Pay lub Apple Pay, do których dodana jest karta 
wydana do konta promocyjnego. 

4. Nagrodę wyślemy na Twój adres korespondencyjny (dlatego ważne żeby był aktualny), do końca drugiego 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś konto promocyjne. Na przykład, jeżeli konto 
promocyjne otworzyłeś w połowie sierpnia, to nagrody wyślemy do Ciebie do końca października. Jeżeli 
warunki spełniłeś jeszcze w sierpniu, to nagrody wyślemy do Ciebie również do końca października. 

5. Nagrody wysyłamy tylko na terytorium Rzeczypospolitej. 
6. Za pośrednictwem firmy kurierskiej, podejmiemy jedną próbę doręczenia przesyłki. Nie jesteśmy zobowiązani 

do ponownej wysyłki czy przekazania w inny sposób nagród, jeśli podasz nieaktualny bądź błędny adres 
korespondencyjny albo nie odbierzesz przesyłki. 

7. Nagrody są zwolnione z opodatkowania na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. 2021, poz. 1128 ze zm.).  
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Jak możesz składać reklamacje dotyczące Promocji? 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, możesz składać na zasadach opisanych w Regulaminie 
przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Jeśli reklamację składasz za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie pisemnej na adres Banku, złóż 
ją z dopiskiem: Promocja „2003 – i możesz”. 

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

7. Naszą działalność nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego. 

Postanowienia końcowe 

1. Ten regulamin jest jedynym dokumentem, które określa szczegółowe zasady tej promocji. Udostępniamy go: 
1) u konsultantów Biura Obsługi Klientów mLinii, pod numerem 801 300 800 (z telefonów stacjonarnych)  

lub +48 42 6 300 800 (z telefonów komórkowych), 
2) w naszych placówkach, 
3) na stronie: https://www.mbank.pl/pdf/regulamin-osobyfiz/promocje/dropnijto.pdf 

2. W sprawach, które nie są uregulowane w tym regulaminie, zastosowanie mają: 
1) Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej w mBanku S.A. 
2) Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 
3) Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej w mBanku S.A. 

3. Każdą naszą promocję organizujemy odrębnie. Każda ma swój, odrębny regulamin. Nasze promocje nie łączą 
się. 

4. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane są we wniosku o otwarcie rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego eKonto oraz w Pakiecie RODO, który jest dostępny na stronie https://www.mbank.pl/rodo/dla-
klientow-indywidualnych-i-firmowych/ 

Oświadczenia 

1. Przystępuję do promocji ze świadomością, że mBank może organizować w przyszłości podobne promocje pod 
taką samą nazwą lecz o innych parametrach cenowych, które są uzależnione od decyzji właściciela promocji. 

2. Otrzymałem/am regulamin promocji „2003 – i możesz”, zapoznałem/am się z nim i akceptuję jego 
postanowienia. 

3. Zgadzam się na przekazanie mojego numeru telefonu firmie kurierskiej celem realizacji usługi dostarczenia 
przesyłki z nagrodą z tej Promocji. 

 
…………………………………………………………………… 
Data, miejsce i podpis Uczestnika Promocji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany 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 zł 

http://www.rf.gov.pl/
http://www.zbp.pl/
https://www.mbank.pl/pdf/regulamin-osobyfiz/promocje/dropnijto.pdf
https://www.mbank.pl/rodo/dla-klientow-indywidualnych-i-firmowych/
https://www.mbank.pl/rodo/dla-klientow-indywidualnych-i-firmowych/

