REGULAMIN PROMOCJI „150 zł na start”

I. Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki promocji pod nazwą „150 zł na
start” (dalej „Promocja”), organizowaną przez spółkę pod firmą: Bonnier Business Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1, 03-738 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
000024847, NIP: 113-015-52-10, REGON: 011823316, o kapitale zakładowym 2 000 000 zł (dalej
"Organizator"), uprawnienia i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji.
Świadczeniami w Promocji są pieniężne premie w kwocie 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),
gwarantowane w przypadku spełnienia przez uczestników Promocji wymogów określonych w
Regulaminie (dalej: „Premie”, a pojedynczo „Premia”) i niezaistnienia opisanych w
Regulaminie okoliczności wyłączających możliwość przyznania Premii.
Fundatorem Premii jest Organizator.
Promocja dotyczy produktu bankowego oferowanego 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 na dzień
01.01.2014 r. wynosi 168.696.052 złotych (dalej: „mBank”) tj. mBiznes konto Standard (dalej:
„Produkt mBank”).
Promocja rozpoczyna się w dniu 13.03.2017 r. i trwa do dnia 31.03.2017 r., przy czym
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu Promocji wg własnego uznania.
Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania Promocji zostanie przekazana do publicznej
wiadomości w serwisie działającym w domenie https://mbiznes6.zgarnijpremie.pl (dalej:
„Strona Promocji”).
Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Promocja organizowana jest na stronie internetowej działającej w domenie:
https://mbiznes6.zgarnijpremie.pl .
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Promocji, w tym rozpatrywania
ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych, Organizator powoła komisję czuwającą nad prawidłowym
przebiegiem Promocji (dalej: „Komisja Promocji”).

II. Zasady Promocji
1.

W Promocji mogą uczestniczyć tylko przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.)
uprawnieni do zawarcia umowy dotyczącej Produktu mBanku na warunkach określonych przez
mBank dla Produktów mBank (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem Pkt II.2 i II.3 Regulaminu.
2. Uczestnikami Promocji nie mogą być nierezydenci, pracownicy i współpracownicy Organizatora
oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo), pracownicy
mBank, obecni klienci mBank.
3. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba która przed dniem wykonania czynności opisanych w
Pkt II.4 Regulaminu, posiadała jakikolwiek rachunek firmowy dla danego numeru NIP do dnia
28.02.2017 w Banku.
4. W celu uzyskania prawa do Premii, osoba uprawniona do uczestnictwa w Promocji wykona
następujące czynności:
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dokona rejestracji na Stronie Promocji i poprawnie tj. podając swoje poprawne dane, wypełni
i prześle do mBank, korzystając z narzędzi dostępnych na Stronie Promocji, zamieszczony na
Stronie Promocji wniosek o Produkt mBank (dalej: „Wniosek o Produkt”),
2) składając Wniosek o Produkt mBanku wyrazić zgodę na ujawnienie Organizatorowi
informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia Organizatorowi przez
mBank faktu otwarcia przez Uczestnika Produktu mBanku w ramach Promocji i spełnienia
warunków określonych w Pkt II 2-4 Regulaminu,
3) w terminie jednego (1) miesiąca od przesłania Wniosku o Produkt zgodnie z Pkt II.1
Regulaminu, jednakże nie później niż do 30.04.2017 r. (włącznie) zawrze z mBank na
podstawie Wniosku o Produkt umowę dotyczącą Produktu mBank,
4) w terminie jednego (1) miesiąca od otwarcia konta (nie później niż do 31.05.2017) wykonanie
co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej i/lub przelewu inicjowanego przez uczestnika
promocji (nie wliczają się w to przelewy wewnętrzne),
5) przekaże (z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na Stronie Promocji) dane niezbędne do
przekazania Premii tj. numeru rachunku bankowego Uczestnika, uruchomionego na
podstawie Wniosku o Produkt za pośrednictwem Strony Promocji.
Organizator zastrzega, iż wnioski o Produkt mBank składane z innego źródła w Internecie niż za
pośrednictwem Strony Promocji, jak również Wnioski o Produkt złożone po dniu 31.03.2017 r. nie
będą brały udziału w Promocji. Źródło pochodzenia formularza nie może również zostać
zmienione podczas podpisywania umowy w oddziale banku lub w placówce do tego wyznaczonej.
Prawo do Premii w ramach Promocji przysługuje każdemu Uczestnikowi, który spełni wymagania
określone w Regulaminie.
Premia zostanie przekazana przez Organizatora na aktywny rachunek Uczestnika, o którym mowa
w Pkt II.4.4) Regulaminu, w terminie czternastu (14) dni roboczych od dnia przekazania
Uczestnikowi informacji o przyznaniu Premii. Premię uznaje się za przekazaną Uczestnikowi w
momencie dokonania przez Organizatora dyspozycji przelewu na aktywny rachunek Uczestnika, o
którym mowa w Pkt II.4.4) Regulaminu.
O przyznaniu Premii Uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do dnia 30.06.2017 r., za
pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji na
stronie Promocji stosownie do Pkt II.4.1 Regulaminu.
Organizator zastrzega, iż warunkiem uzyskania Premii jest podanie na Stronie Promocji pełnych i
prawdziwych danych Uczestnika (w tym danych kontaktowych) oraz prawidłowego numeru
aktywnego rachunku Uczestnika uruchomionego nad podstawie Wniosku o Produkt za
pośrednictwem Strony Promocji.
W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Promocji w sposób, o którym
mowa w Regulaminie w terminie pięciu (5) dni roboczych od powiadomienia Uczestników o
przyznaniu Premii, Premia pozostaje w dyspozycji Organizatora.
Premie w Promocji nie mogą być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia, a także nie
mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników.
Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię w ramach Promocji.
W przypadku niemożności przekazania Premii Uczestnikowi na jego aktywny rachunek
uruchomionego na podstawie Wniosku o Produkt, w szczególności w wyniku niepoprawnie
wskazanego przez Uczestnika numeru tego rachunku lub jego wcześniejszego zamknięcia, Premia
pozostaje do dyspozycji Organizatora.

III. Naruszenie postanowień Regulaminu
1.

Każde naruszenie postanowień Regulaminu wiąże się z możliwością wyłączenia Uczestnika z
udziału w Promocji oraz możliwością pozbawienia Uczestnika prawa do Premii. Decyzję w tej
sprawie podejmuje Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na
decyzję Organizatora w trybie określonym w pkt. IV.6 - 8 Regulaminu.
2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych identyfikujących Uczestnika stanowi naruszenie
niniejszego Regulaminu i wyklucza możliwość uzyskania prawa do Premii.
3. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
4. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Promocji, adres url
Wniosku o Produkt lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub z
Regulaminem, czy też podejmują jakiejkolwiek inne działania mogące mieć potencjalnie wpływ na

przebieg Promocji, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Promocji i
utracić prawo do Premii. Uczestnikowi takiemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji na
decyzję Organizatora w trybie określonym w pkt. IV.6 – 8 Regulaminu.
IV. Postanowienia końcowe
1. Przesłanie Wniosku o Produkt jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą przez mBank i przez Organizatora na
podstawie ich zgody wyrażonej podczas rejestracji na Stronie Promocji.
3. Dane osobowe Uczestników Promocji są zbierane i przetwarzane w celu wywiązania się przez
Organizatora ze swoich obowiązków wynikających z Promocji.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator, w zakresie
niezbędnym do wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu oraz mBank w
zakresie obowiązków wynikających z Wniosku o Produkt.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikom
przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnik Promocji w każdym
czasie może cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez przesłanie
wiadomości e-mail, na adres e-mail rezygnacja@zgarnijpremie.pl o treści „REZYGNACJA”.
Cofnięcie zgody w okresie trwania Promocji jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z
uczestnictwa w Promocji. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne,
jednakże konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z
Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Promocji w trakcie Promocji oraz w ciągu 14
(czternastu) dni od daty zakończenia Promocji czyli od 30.06.2017 r.
7. Reklamacje należy składać drogą mailową z adresu mailowego Uczestnika, który został
wykorzystany w procesie rejestracji na Stronie Promocji, na adres e-mail Organizatora:
kontakt@zgarnijpremie.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję Promocji w ciągu 14
(czternastu) dni od jej otrzymania w powyższy sposób. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi
pocztą, na adres podany przez Uczestnika Promocji, składającego reklamację.
8. Uczestnikowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, jak również, co do roszczeń nie
rozpatrzonych w ramach postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo do dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej przed właściwym sądem powszechnym.
9. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w
Promocji będzie zawierało naruszenie prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
10. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji
mają charakter informacyjny.
11. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, o czym
niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację w Serwisie Promocji.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

