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Regulamin Promocji „Limit na start”

§ I. Organizator Promocji
1. Promocja „Limit na start”, 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 01.01.2013 r. wynosi 168.555.904 zł,
zwany dalej mBankiem S.A lub „Organizatorem”.
2. Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Promocji
nie powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy mBankiem S.A. a
pracownikami mBanku S.A. lub Klientami mBanku S.A.
3. mBank S.A. 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.
4. 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 z niniejszą Promocją.

§ II. Objaśnienie pojęć
1. „Limit na start” – kredyt w formie limitu zadłużenia na w karcie kredytowej w lub kredyt
odnawialny w rachunku osobistym, przyznane przez mBank S.A o który może ubiegać się
Uczestnik Promocji podczas wnioskowania o otwarcie rachunku osobistego.,
2. Uczestnik Promocji - osoba fizyczna, o pełniej zdolności do czynności prawnych, która w
czasie trwania Promocji złoży wniosek o rachunek osobisty z kredytem odnawialnym lub
kartą kredytową,
3. Uczestnik Student – osoba fizyczna, o pełniej zdolności do czynności prawnych, pomiędzy 20
a 26 rokiem życia posiadająca status studenta na jednej z wyższych uczelni publicznych lub
jednej z uczelni niepublicznych wymienionych w paragrafie VIII i będąca jednocześnie
słuchaczem przynajmniej 3 semestru studiów I stopnia/jednolitych lub przynajmniej 1
semestru studiów II stopnia, przy czym nie wystąpiła przerwa w ciągłości studiów miedzy I a
II stopniem.
4. Rachunek osobisty w mBanku S.A. – określony rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
5. Uproszczona ścieżka kredytowa- skrócona i ułatwiona ścieżka wnioskowania o kredyt
odnawialny lub kartę

kredytową

polegająca

na

zbieraniu oświadczenia

na

wniosku

kredytowym o zasileniu rachunku osobistego w mBanku S.A. deklarowana kwotą wpływów
rozumianą jako miesięczny budżet do dyspozycji.
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6. Standardowa ścieżka kredytowa- ścieżka wnioskowania o kredyt odnawialny lub kartę
kredytową polegająca na zbieraniu szczegółowych informacji niezbędnych do zbadania
zdolności kredytowej, oraz przedstawiania dokumentów potwierdzających źródło i wysokość
uzyskiwanych dochodów przez Klienta.

§ III. Czas trwania promocji
Promocja trwa od dnia 04.12.2013 r. do 08.01.2014 r.

§ IV. Uczestnictwo w promocji
1. Uczestnik Promocji, który w okresie trwania promocji wskazanym w § III, zawnioskuje o
kredyt odnawialny w rachunku osobistym lub o kartę kredytowa w kwocie do 1500 zł
zobowiązany jest do spełnienia łącznie poniższych warunków, z zastrzeżeniem postanowień
ustępu 2 i 3.
1/

złoży wniosek o otwarcie rachunku osobistego wraz w wnioskiem o kredyt odnawialny
w rachunku osobistym lub o kartę kredytową Visa Classic w, za pośrednictwem:
a/

mLinii pod numerem telefonu 42 6 300 800 (z telefonów stacjonarnych) lub
801 300 800 (z telefonów komórkowych)….

b/

serwisu transakcyjnego mBanku S.A,

c/

placówki mBanku S.A.

d/

Punktu Obsługi Aspiro S.A.

e/

strony internetowej mBanku S.A. dostępnej pod adresem www.mbank.pl,

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania kredytów konsumpcyjnych
dla osób fizycznych w mBanku S.A , Warunkach udzielania kredytu odnawialnego lub
Regulaminie kart kredytowych mBanku, dostępnymi na stronie internetowej mBanku
S.A.

dostępnej

pod

adresem

www.mbank.pl/pobierz/regulamin-

osobyfiz/promocje/Regulamin-promocja-Limit-na-start-2013-09-02.pdf
2/

zawnioskuje o wydanie karty debetowej do rachunku osobistego,

3/

zawrze

z

mBankiem

S.A.

umowę

o

prowadzenie

bankowych

rachunków

oszczędnościowo-rozliczeniowych w mBanku S.A.,
4/

w terminie 60 dni od dnia otrzymania od mBanku S.A. informacji o pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku o kredyt odnawialny w rachunku osobistym lub o kartę
kredytową (dalej wniosek o kredyt):
a/

zapewni wpływ na rachunek osobisty w mBanku S.A. w kwocie nie mniejszej niż
zadeklarowana na wniosku o kredyt ,

b/

wykona transakcje bezgotówkowe kartą debetową, wskazaną w pkt 2 na łączną
kwotą 100 zł.(transakcje kartą nie są wymagane dla Klientów, którzy zadeklarują
kwotę zasilania rachunku powyżej

2 000 PLN i posiadają historię kredytową w

Biurze Informacji Kredytowej)
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5/

w terminie 30 dni od dnia spełnienia warunków wskazany w pkt 4/ lit a i b zawrze z
mBankiem S.A za pośrednictwem serwisu transakcyjnego/ placówkę mBanku/ Punkt
obsługi Aspiro:
a/

umowę o korzystanie z karty kredytowej mBanku S.A, w przypadku wnioskowania
o kartę kredytową,

b/

umowę kredytu – kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, w przypadku wnioskowania o kredyt odnawialny w rachunku
osobistym.

2. Uczestnik Student w okresie trwania Promocji, wskazanym w § III, zobowiązany jest do
spełnienia łącznie poniższych warunków:
1/

złożenia wniosku o otwarcie rachunku osobistego wraz w wnioskiem o kredyt
odnawialny w rachunku osobistym lub o kartę kredytową Visa Classic w kwocie do 500
zł, za pośrednictwem:
a/

mLinii pod numerem telefonu 42 6 300 800

(z telefonów stacjonarnych) lub

801 300 800 (z telefonów komórkowych)
b/

serwisu transakcyjnego mBanku S.A,

c/

placówki mBanku S.A.

d/

Punktu Obsługi Aspiro S.A.

e/

strony internetowej mBanku S.A. dostępnej pod adresem www.mbank.pl,

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania kredytów konsumpcyjnych
dla osób fizycznych w mBanku S.A, Warunkach udzielania kredytu odnawialnego lub
Regulaminie kart kredytowych mBanku S.A, dostępnymi na stronie internetowej
mBanku

S.A.

dostępnej

pod

adresem

www.mbank.pl/pomoc/info/regulaminy/kredyty.html
2/

złożenia wniosku o wydanie karty debetowej do rachunku osobistego,

3/

zawarcia

z

mBankiem

S.A.

umowy

o

prowadzenie

bankowych

rachunków

oszczędnościowo-rozliczeniowych w mBanku S.A,
4/

dostarczenia do mBanku S.A., po otrzymaniu od mBanku S.A. informacji o pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku o kredyt odnawialny w rachunku osobistym lub o kartę
kredytową, zaświadczenie o posiadaniu status studenta uczelni wyższej zawierające:
a/

Nazwę uczelni,

b/

Kierunek studiów,

c/

Rodzaj studiów,

d/

Sementr,

e/

Średnią ocen z ostatnich 2 semestrów zakończonych i rozliczonych,
a w przypadku studentów 1 roku studiów II-go stopnia skan dyplomu oraz
zaświadczenie z uczelni potwierdzającego przyjęcie na studia II-go stopnia

5/

w terminie 30 dni od dnia zawarcia z mBankiem S.A umowy o prowadzenie bankowych
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w mBanku S.A., zawrze z mBanku S.A. za
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pośrednictwem serwisu transakcyjnego mBanku S.A/ placówki mBanku S.A./ Punktu
obsługi Aspiro:
a/

umowę o korzystanie z karty kredytowej mBanku S.A, w przypadku wnioskowania
o kartę kredytową,

b/

umowę kredytu – kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, w przypadku wnioskowania o kredyt odnawialny w rachunku
osobistym.

3. Uczestnik Promocji, który w okresie trwania promocji wskazanym w § III, zawnioskuje o
kredyt odnawialny w rachunku osobistym lub o kartę kredytową Visa Classic w kwocie
powyżej 1500 zł i nie większej niż 150000 zł w przypadku kredytu odnawialnego oraz 20000
zł w przypadku karty kredytowej, zobowiązany jest do spełnienia łącznie poniższych
warunków:
1/

złożenia wniosku o otwarcie rachunku osobistego wraz w wnioskiem o kredyt
odnawialny w rachunku osobistym lub o kartę kredytowa, za pośrednictwem:
a/

mLinii pod numerem telefonu42 6 300 800

(z telefonów stacjonarnych) lub

801 300 800 (z telefonów komórkowych)
b/

serwisu transakcyjnego mBanku S.A,

c/

placówki mBanku S.A

d/

Punktu Obsługi Aspiro S.A.

e/

strony internetowej mBanku S.A. dostępnej pod adresem www.mbank.pl,

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania kredytów konsumpcyjnych
dla osób fizycznych w mBanku S.A., Warunkach udzielania kredytu odnawialnego lub
Regulaminie kart kredytowych mBanku S.A, dostępnymi na stronie internetowej
mBanku

S.A

dostępnej

pod

adresem

www.www.mbank.pl/pobierz/regulamin-

osobyfiz/promocje/Regulamin-promocja-Limit-na-start-2013-09-02.pdf
2/

złożenia wniosku o wydanie karty debetowej do rachunku osobistego,

3/

zawarcia z mBankiem S.A. za pośrednictwem serwisu transakcyjnego mBanku S.A./
placówki mBanku S.A/ Punktu obsługi Aspiro:
a/

umowy o prowadzenie bankowych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w
mBanku S.A,

c/

umowy o korzystanie z karty kredytowej mBanku S.A, w przypadku wnioskowania
o kartę kredytową,

b/

umowy kredytu – kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, w przypadku wnioskowania o kredyt odnawialny w rachunku
osobistym.

4. Klienci, którzy w okresie 90 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia niniejszej Promocji,
wskazany w § III złożyli wniosek o kredyt odnawialny w mBanku S.A i kredyt ten został im
udzielony lub są posiadaczami kredytu odnawialnego w rachunku osobistym w mBanku S.A
oraz w okresie tym wypowiedzieli umowę kredytu odnawialnego, nie są objęci niniejszą
Promocją.
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5. Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

§ V. Zasady promocji
1.

Uczestnikom Promocji, o których mowa w § IV ust. 1 i 2 mBank S.A przyznaje prawo do
uzyskania alternatywnie:
1/

kredytu

odnawialnego,

w

uproszczonej

ścieżce

kredytowej,

o

następujących

parametrach cenowych:
a/ brak prowizji za udzielenie kredytu, z zastrzeżeniem że w przypadku przedłużenia
linii kredytowej w ramach kredytu odnawialnego na kolejny okres umowny
określony w umowie kredytu –kredyt odnawialny, zawartej w czasie trwania
niniejszej Promocji, mBank S.A. będzie pobierał prowizję zgodnie z obowiązująca
Taryfą prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. w Polsce dla osób fizycznych
b/ stałe oprocentowanie nominalne 9,90% w skali roku przez okres 12 miesięcy od
dnia postawienia kredytu do dyspozycji Uczestnika Promocji,
2/

karty kredytowej Visa Classic, w uproszczonej ścieżce kredytowej, o następujących
parametrach cenowych i technicznych:
a/ brak opłaty za wydanie karty, z zastrzeżeniem iż pozostałe opłaty związane z
użytkowaniem

karty

kredytowej

mBank

S.A.

będzie

pobierał

zgodnie

z

obowiązująca Taryfą prowizji i opłat bankowych mBanku S.A w Polsce dla osób
fizycznych,
b/ stałe oprocentowanie nominalne 9,90% w skali roku przez okres 12 miesięcy od
dnia wydania karty kredytowej Uczestnikowi Promocji,
c/ rachunkiem do spłaty karty będzie rachunek osobisty w mBanku S.A ,
d/ automatyczna spłata zadłużenia w wysokości 5% będzie ustanowiona z rachunku o
którym mowa w lit. c,
e/ dniem generowania wyciągu zawierającego operacje wykonane kartą kredytową
będzie 11 każdego miesiąca.
Uczestnik Promocji będzie mógł zmienić parametry, których mowa w lit. d i e po
dokonaniu aktywacji karty kredytowej.
2.

Uczestnikom Promocji, o których mowa w § IV ust. 3 mBank S.A. przyznaje prawo do
uzyskania alternatywnie:
1/

kredytu

odnawialnego,

w

standardowej

ścieżce

kredytowej,

o

następujących

parametrach cenowych:
a/ brak prowizji za udzielenie kredytu, z zastrzeżeniem że w przypadku przedłużenia
linii kredytowej w ramach kredytu odnawialnego na kolejny okres umowny
określony w umowie kredytu –kredyt odnawialny, zawartej w czasie trwania
niniejszej Promocji, mBank S.A będzie pobierał prowizję zgodnie z obowiązująca
Taryfą prowizji i opłat bankowych mBanku S.A w Polsce dla osób fizycznych,
b/ stałe oprocentowanie nominalne 9,90% w skali roku przez okres 12 miesięcy od
dnia postawienia kredytu do dyspozycji Uczestnika Promocji,
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2/

karty kredytowej Visa Classic, w standardowej ścieżce kredytowej, o następujących
parametrach cenowych i technicznych:
a/ brak opłaty za wydanie karty, z zastrzeżeniem iż pozostałe opłaty związane z
użytkowaniem

karty

kredytowej

mBank

S.A.

będzie

pobierał

zgodnie

z

obowiązująca Taryfą prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. w Polsce dla osób
fizycznych
b/ stałe oprocentowanie nominalne 9,90% w skali roku przez okres 12 miesięcy od
dnia wydania karty kredytowej Uczestnikowi Promocji,
c/ rachunkiem do spłaty karty będzie rachunek osobisty w mBanku S.A,
d/ automatyczna spłata zadłużenia w wysokości 5% będzie ustanowiona z rachunku o
którym mowa w lit. c,
e/ dniem generowania wyciągu zawierającego operacje wykonane kartą kredytową
będzie 11 każdego miesiąca.
Uczestnik Promocji będzie mógł zmienić parametry, których mowa w lit. d i e po
dokonaniu aktywacji karty kredytowej.
3.

Niezależnie od warunków Promocji przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w zakresie
składania przez uczestników wniosków o udzielenie produktu w ramach Promocji „Limit na
start” oraz zasad i trybu udzielania przez mBank S.A. kredytów w formie kredytu
odnawialnego i karty kredytowej mają w tym przypadku zastosowanie postanowienia
Regulaminu udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mBanku S.A.,
Warunki udzielania kredytu odnawialnego oraz Regulamin kart kredytowych mBanku S.A., w
związku z czym uczestnik Promocji poza spełnieniem warunków przewidzianych w
niniejszym Regulaminie, musi spełniać warunki udzielenia wskazane w ww. Regulaminie
udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mBanku oraz Warunkach
udzielania Kredytu odnawialnego, dostępnych na stronie internetowej www.mbank.pl. lub
„Regulaminie kart kredytowych mBanku S.A.”.

4. Dokumentacja kredytowa zawiera standardowe oprocentowanie limitu kredytu odnawialnego,
natomiast zgodnie z regulaminem po spełnieniu warunków, kredyt zostanie uruchomiony na
zasadach promocyjnych opisanych w niniejszym Regulaminie Promocji.
§ VI. Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik może składać pisemnie na
adres mBanku S.A. , Wydział Obsługi Klientów, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 z
dopiskiem

„Limit na start”, drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres

kontakt@mbank.pl lub poprzez zgłoszenia na mLinii pod numerem 801 300 800.
2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia
Uczestnika Promocji.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, numer rachunku,
adres

do

korespondencji,

opis

zarzutów

stanowiących

podstawę

reklamacji

oraz

oczekiwania Uczestnika Promocji dotyczące sposobu naprawy szkody. Dodatkowo w
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przypadku reklamacji składanych na piśmie: numer PESEL oraz podpis Uczestnika
Promocji.
4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez mBank S.A., który dokłada wszelkich
starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i
terminowo, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty ich wpływu
do mBanku S.A. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu
rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem

poinformowania składającego reklamację o

prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej
odpowiedzi.
6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z
zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie
dyspozycją.
7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z
żądaniem Uczestnika Promocji, może on zwrócić się do mBanku S.A. o ponowne
rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
8. 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.
9. Uczestnik Promocji ma prawo zwrócenia się o pomoc do:
a)

Organizacji konsumenckich (Miejscowy lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta),

b) Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich.
10. Organizator Promocji, podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§ VII. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
a. w siedzibie mBanku S.A., 90-050 Łódź, al. Piłsudskiego 3
b. u operatorów mLinii, pod numerem 42 6 300 800

(z telefonów stacjonarnych) lub

801 300 800 (z telefonów komórkowych),
c. w Punktach Obsługi Aspiro S.A.
d. na stronach internetowych www.mbank.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji
pod nazwą „Limit na start” W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
zastosowanie mają: Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych w
mBanku S.A., Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych mBanku S.A,
Regulamin
S.A.

oraz

udzielania

kredytów

Warunki

udzielania

konsumpcyjnych
kredytu

dla

osób

odnawialnego

dla

fizycznych

w

posiadaczy

oszczędnościowo-rozliczeniowego w mBanku S.A.
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mBanku
rachunku

3. Każda promocja organizowana przez mBank S.A. jest odrębna i oparta o odrębne
regulaminy.

VIII. Słownik Niepublicznych Uczelni Wyższych

1. Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
2. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
3. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa
4. Wyższe Szkoły Bankowe
5. Społeczna Akademia Nauk (dawna SWSPiZ w Łodzi)
6. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
7. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
8. Collegium Civitas w Warszawie
9. Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz
10. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
11. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
12. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań
13. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
14. Akademia Finansów i Biznesu Vistula
15. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Kraków
16. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
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Przyznanie kredytu odnawialnego lub karty kredytowej uzależnione jest od pozytywnej oceny
zdolności potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter
wyłącznie informacyjny.
Reprezentatywny przykład dla Kredytu Odnawialnego udzielanego w ramach Promocji „Limit na
start”
Dla Klientów wnioskujących o kredyt w kwocie do 1500 PLN
Kwota kredytu 1500 PLN, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, roczne oprocentowanie
nominalne 9,90% , prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna
stopa oprocentowania 10,36%, całkowita kwota kredytu 1500 PLN, całkowita kwota do zapłaty
przez kredytobiorcę 1590,03 PLN. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 26.11.2013
r.
Dla Klientów wnioskujących o kredyt w kwocie powyżej 1500 PLN
Kwota kredytu 8200 PLN, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, roczne oprocentowanie
nominalne 9,90% , prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna
stopa oprocentowania 10,36%, całkowita kwota kredytu 8200 PLN, całkowita kwota do zapłaty
przez kredytobiorcę 8692,12 PLN. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 26.11.2013
r.
Reprezentatywny przykład dla kredytu w karcie kredytowej Visa Classic w promocji „ Debet na
start”:
Dla Klientów wnioskujących o kredyt w kwocie do 1500 PLN
Kwota kredytu 1 500 PLN, czas obowiązywania umowy 12 m-cy, roczne oprocentowanie
nominalne 9,90%, opłata za wydanie karty 0 PLN, RRSO 10,39%, całkowita kwota kredytu
1 500 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 1 581,66 PLN. Sporządzono
w oparciu o informacje własne z dnia 26.08.2013 r.
Warunkiem uzyskania oprocentowania nominalnego 9,90% przez 12 miesięcy od daty wydania
karty jest: złożenie wniosku o przyznanie kart kredytowej mBanku S.A Visa Classic w czasie
trwania promocji „Limit na start” i spełnienie warunków regulaminu.
Dla Klientów wnioskujących o kredyt w kwocie powyżej 1500 PLN
Kwota kredytu 4000 PLN, czas obowiązywania umowy 12 m-cy, roczne oprocentowanie
nominalne 9,90%, opłata za wydanie karty 0 PLN, RRSO 10,39%, całkowita kwota kredytu
4000 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 4217,73 PLN. Sporządzono w oparciu
o informacje własne z dnia 10.05.2013 r.
Warunkiem uzyskania oprocentowania nominalnego 9,90% przez 12 miesięcy od daty wydania
karty jest: złożenie wniosku o przyznanie kart kredytowej mBanku S.A. Visa Classic w czasie
trwania promocji „Limit na start” i spełnienie warunków regulaminu.
Oświadczenie
Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu
Promocji „Limit na start”

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