Regulamin promocji
„eKonto osobiste plus
premia - edycja II”
Obowiązuje od 29.09.2021 do 30.06.2022

mBank.pl

Organizator promocji

Promocję 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.

Uczestnik promocji

W promocji mogą uczestniczyć:
•
osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Nowymi
klientami banku.

Ważne pojęcia

Nowy klient banku - osoba, która począwszy od 01.01.2018 r. nie była i nadal nie jest
posiadaczem lub współposiadaczem:
•
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub
•
rachunku oszczędnościowego
o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.
Rachunek - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy eKonto osobiste prowadzony przez bank
na Twoją rzecz jako posiadacza Rachunku, otwarty w ramach niniejszej promocji, nazywany dalej
eKontem osobistym.
Karta - karta debetowa wydana przez bank na mocy posiadanej przez bank licencji organizacji
płatniczej, której znak akceptacji jest umieszczony na Karcie, przez Kartę rozumie się również
dane Karty w sytuacji, w której do dokonania transakcji Kartą wystarczające jest ich podanie.
eKonto osobiste na selfie – eKonto osobiste otwarte na podstawie umowy, którą zawrzesz
w postaci elektronicznej z wykorzystaniem zdjęcia Twojej twarzy i zdjęcia Twojego dowodu
osobistego.
eKonto osobiste przez e-dowód – eKonto osobiste otwarte na podstawie umowy, którą
zawrzesz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji eDO App oraz Twojego e-dowodu.
Transakcje – transakcje Kartą wydaną do eKonta osobistego (w tym płatności telefonem) i/lub
transakcje BLIK. Do transakcji zaliczamy bezgotówkowe transakcje zakupu Kartą w punkcie
handlowo-usługowym i w internecie (w tym płatności telefonem) oraz transakcje przy użyciu
usługi BLIK w punkcie handlowo-usługowym i w internecie.
Wpływ – jednorazowy wpływ min. 1000 zł na eKonto osobiste, przy czym nie może to być
przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś posiadaczem lub współposiadaczem. Do
wpływów zaliczamy również wpłatę we wpłatomacie i wpłatę w oddziale banku.
Premie – Premia za szybki Wpływ i Transakcje, Premia I-II za Wpływ i Transakcje.
Bonusy – Bonus za otwarcie konta na selfie/ przez e-dowód oraz Bonus za otwarcie eKonta
Junior.
Promocyjne oprocentowanie – oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania
Moje cele w wysokości 1,8% do kwoty 10 000 zł. Oprocentowanie środków przewyższających
kwotę 10 000 zł na rachunku umożliwiającym regularne oszczędzanie Moje cele wynosi 0,01%
w skali roku.

Korzyści promocji

Jeśli spełnisz warunki promocji możesz otrzymać maksymalnie 300 zł w ciągu 3 miesięcy, w tym:
•
Premię za szybki Wpływ i Transakcje w wysokości 100 zł,
•
Premię I za Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,
•
Premię II za Wpływ i Transakcje w wysokości 50 zł,
•
Bonus za otwarcie eKonta osobistego na selfie/ przez e-dowód w wysokości 50 zł,
•
Bonus za otwarcie eKonta Junior w wysokości 50 zł.
Dodatkowo możesz otrzymać Promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego
oszczędzania Moje cele w wysokości 1,8% do kwoty 10 000 zł, jeżeli zawnioskujesz o rachunek
do regularnego oszczędzania na wniosku o eKonto osobiste.

Kiedy i jak możesz
przystąpić do promocji?

Do promocji możesz przystąpić od 29.09.2021 r. do 08.02.2022 r.
Promocja trwa od 29.09.2021 r. do 30.06.2022 r. i jest to ostatni dzień, w którym możemy
wypłacić Ci Premię.
Aby skorzystać z promocji:
•
w czasie, w którym możesz przystąpić do Promocji, złóż wniosek o otwarcie eKonta
osobistego wraz z wnioskiem o wydanie Karty,
•
na ww. wniosku zaakceptuj oświadczenia o treści wskazanej w części MOJE
OŚWIADCZENIA,
•
zawrzyj indywidualną umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych
(nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą).
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Premię za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz warunki:
•
zrobisz Wpływ na Twoje eKonto osobiste w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego otwarcia,
•
zrobisz minimum 8 Transakcji. Transakcje wykonasz w miesiącu otwarcia eKonta
osobistego i/lub w kolejnym miesiącu,
•
Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym
je zrobiłeś (np. zwrot towaru).
Premię za szybki Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu
eKonta osobistego, np. jeśli przystąpiłeś do Promocji we wrześniu i wykonałeś Wpływ w ciągu 7
dni oraz zrobiłeś wymaganą liczbę Transakcji we wrześniu i/lub październiku, to premię otrzymasz
do końca listopada.
Premię I/II za Wpływ i Transakcje otrzymasz, jeśli spełnisz łącznie warunki:
• zrobisz Wpływ na Twoje eKonto osobiste odpowiednio w drugim/trzecim pełnym miesiącu
po otwarciu eKonta osobistego,
• zrobisz minimum 8 Transakcji odpowiednio w drugim/trzecim pełnym miesiącu po
otwarciu eKonta osobistego,
• Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym
je zrobiłeś (np. zwrot towaru).
Premię I/II za Wpływ i Transakcje otrzymasz do końca trzeciego/czwartego pełnego miesiąca po
otwarciu eKonta osobistego, np. jeśli przystąpiłeś do Promocji we wrześniu, wykonałeś Wpływ
i Transakcje w listopadzie/grudniu, to odpowiednio premie I/II otrzymasz do końca
grudnia/stycznia.
Bonus za otwarcie eKonta osobistego na selfie/ przez e-dowód otrzymasz, jeżeli łącznie
spełnisz warunki:
• otworzysz eKonto osobiste na selfie/ przez e-dowód,
• zrobisz minimum 1 Transakcję w miesiącu otwarcia eKonta osobistego i/lub w kolejnym,
• Transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym
je zrobiłeś (np. zwrot towaru).
Bonus za otwarcie eKonta Junior otrzymasz, jeżeli łącznie spełnisz warunki:
• otworzysz eKonto osobiste,
• następnie otworzysz eKonto Junior do końca pierwszego miesiąca następującego po
otwarciu eKonta osobistego.
Bonus za otwarcie eKonta osobistego na selfie /przez e-dowód i/lub Bonus za otwarcie eKonta
Junior otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego.
Warunki/zasady promocji

Łączna wartość Premii wynosi maksymalnie 200 zł. Łączna wartość Bonusów wynosi maksymalnie
100 zł.
Premie i Bonusy są niezależnie od siebie, np. możesz zyskać wszystkie Premie i Bonusy, czyli
łącznie 300 zł. Jednak również możesz otrzymać jedną z Premii i/lub jeden Bonus w zależności od
tego jakie i kiedy spełniłeś warunki.
Możesz otrzymać po jednej Premii za szybki Wpływ i Transakcje, Premii I-II za Wpływ i Transakcje,
po jednym Bonusie za otwarcie eKonta osobistego na selfie/ przez e-dowód oraz za otwarcie
eKonta Junior, np. nie możesz zyskać dwóch Premii II za Wpływ i Transakcje.
Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało od dnia otwarcia rachunku do regularnego
oszczędzania przez trzy kolejne pełne miesiące
(np. jeżeli otworzyłeś rachunek do regularnego oszczędzania w październiku, to promocyjne
oprocentowanie będzie obowiązywało w listopadzie, grudniu i styczniu).
Po tym okresie środki na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele będą oprocentowane
zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w
ramach bankowości detalicznej mBanku S.A
Promocyjne oprocentowanie na rachunku umożliwiającym regularne oszczędzanie Moje cele
naliczane jest, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 zł od sumy
obciążeń. Warunek jest sprawdzany ostatniego dnia roboczego miesiąca, w odniesieniu do
wszystkich rachunków umożliwiających regularne oszczędzanie, powiązanych z tym samym
rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (np. jeżeli masz eKonto, do którego podpięte są
rachunki do regularnego oszczędzania Moje cele i ostatniego dnia października miałeś na nich
300zł, aby mieć promocyjne oprocentowanie na koniec listopada, na tych rachunkach musisz mieć
o 100zł więcej niż ostatniego dnia października.
Czyli: stan aktywów na Moich celach na 31.10 = 300zł
Gdy stan aktywów na Moich celach na 30.11 = 400zł -> Naliczy się promocyjne oprocentowanie
Gdy stan aktywów na celach na 30.11 = 399zł -> NIE naliczy się promocyjne oprocentowanie)
Jeżeli przekształcisz rachunek indywidualny na rachunek wspólny, z dniem przekształcenia
Rachunku, promocja przestanie Cię obowiązywać.
Nagroda (Premia, Bonus) podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.).
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Jak możesz złożyć
wniosek w promocji?

Złóż wniosek:
•
na stronie internetowej www.mBank.pl lub na stronach naszych partnerów,
•
w placówce mBanku lub mFinanse,
•
na mLinii (801 300 800 lub +48 42 6300 800 - opłata za połączenie zgodna z opłatą
przewidzianą przez Twojego operatora według aktualnego cennika),
•
w aplikacji mobilnej mBanku.

1.
2.
3.
Jak możesz złożyć
reklamację dotyczącą
promocji?

4.
5.
6.
7.

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.
Jeśli reklamację wysyłasz mailem lub listownie, złóż ją z dopiskiem promocja „eKonto osobiste
plus premia - edycja II”.
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.
Spór pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem promocji możemy rozstrzygnąć polubownie –
przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich.
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).
Możesz zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników
Konsumenta lub Rzecznika Finansowego.
Naszą działalność nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego.

1.

Dodatkowe informacje

Ten regulamin jest jedynym dokumentem, który określa szczegółowe zasady tej promocji.
Udostępniamy go:
a.
w Biurze Obsługi Klienta,
b.
na naszej stronie internetowej: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/konta/regulaminpromocji-ekonto-osobiste-plus-premia-edycja-ii-30-06-2022.pdf
c.
w naszych placówkach.
2. Zapoznaj się także z innymi ważnymi dokumentami:
•
Regulaminem otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych
w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
•
Regulaminem kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej
mBanku S.A.
•
Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości
detalicznej w mBanku S.A.
•
Regulaminem obsługi klientów w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Każdą naszą promocję organizujemy odrębnie. Każda ma swój, odrębny regulamin. Nasze
promocje i regulaminy nie łączą się.

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 „eKonto osobiste plus premia - edycja II” przeczytałem i akceptuję jego
postanowienia.

……………………………………………………
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
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