Regulamin Promocji
„Same korzyści na Bank – edycja 3”
Akcja 2 „Same korzyści na Bank z mBiznes kontem Standard”
(„Regulamin Akcji 2”)
§1 Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem działań promocyjnych pod hasłem „Same korzyści na Bank – edycja 3” zwanych dalej
„Promocją”, składających się z:
a. Akcji „Same korzyści na Bank z eKontem - edycja 3” zwanej dalej Akcją;
b. Akcji „Same korzyści na Bank z mBiznes kontem Standard” zwanej dalej Akcją 2;
oraz fundatorem Premii w Akcji 2 w wysokości 150 zł zwanej dalej „Premią” jest Agora S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486,
zwana dalej „Organizatorem”.

2.

Partnerem Akcji 2 jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego 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 01.01.2017 roku wynosi 169.120.508 zł zwana dalej „Partnerem” lub „Bankiem”.

3.

Działania promocyjne mające na celu promocję produktów Partnera, zostaną przeprowadzone na stronach
serwisu
internetowego
prowadzonego
przez
Organizatora
pod
adresem
URL:
https://samekorzysci3.zpremia.pl, zwanego dalej „Serwisem”, za pomocą dedykowanej do tego celu
aplikacji promocyjnej, zwanej dalej „Aplikacją”. Akcja trwa od 10.04.2018 roku do 31.05.2018 roku.

4.

Uczestnictwo w Akcji 2 wiąże się z zawarciem umowy o mBiznes Konto Standard w promocji (dalej
„mBiznes”) .

5.

Uczestnictwo w Akcji 2 nie wyłącza możliwość skorzystania z Promocji „Proste konto i 100 zł zwrotu –
edycja II”, której organizatorem jest mBank S.A. . Regulamin Promocji „Proste konto i 100 zł zwrotu –
edycja II” dostępny jest pod adresem URL: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/konta-firm/regulaminpromocji-proste-konto-i-100-zl-zwrotu-edycja-ii.pdf.

6.

Uczestnictwo w Akcji 2 „Same korzyści na Bank z mBiznes kontem Standard” nie wyłącza możliwości
udziału w Akcji „Same korzyści na Bank z eKontem – edycja 3”. Regulamin Akcji „Same korzyści na Bank z
eKontem – edycja 3” dostępny jest na stronie URL: https://samekorzysci3.zpremia.pl.

7.

Poprzez uczestnictwo w Akcji 2 „Same korzyści na Bank z mBiznes kontem Standard” uzyskuje się
możliwość otrzymania Premii w wysokości 150 zł, którą otrzyma po spełnieniu warunków określonych w §3
ustęp II Regulaminu. O Premii Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora przez wysłanie
wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w Aplikacji najpóźniej do dnia
25.07.2018 roku.

8.

Podstawę organizacji Akcji 2 oraz prawa i obowiązki jej Uczestników określają niniejszy Regulamin oraz
obowiązujące przepisy prawa.
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9.

Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, na stronie
Serwisu.

10. Do Akcji 2 mogą przystąpić tylko Ci Uczestnicy, którzy zapoznali się z Regulaminem i zaakceptowali go w
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
11. Zasady korzystania z konta mBiznes w promocji w mBank S. A. określone są w:
a.

Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach bankowości
detalicznej
mBanku
S.A.,
dostępnym
pod
adresem:
https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin-otwierania-i-prowadzenia-bankowychrachunkow-dla-firm-w-ramach-bankowosci-detalicznej-mbanku.pdf?noredir

b.

Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
dostępnej pod adresem: https://www.mbank.pl/pobierz/oplaty/taryfa-firmy.pdf?noredir

c.

Regulaminie usług płatniczych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym
pod adresem: https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin-uslug-platniczych-dlafirm-w-ramach-bankowosci-detalicznej-mbanku.pdf?noredir

d.

Warunkach otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mBiznes konto z opcją
mTransfer w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych pod adresem
https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Warunki_otwierania_i_prowadzenia_rachunkow_b
iezacych_mBIZNES_konto_z_opcja_mTRANSFER.pdf?noredir

§2 Definicje
Aplikacja – dedykowana aplikacja w serwisie internetowym Organizatora Akcji 2, umożliwiająca założenie
profilu Uczestnika i tym samym rejestrację w Akcji 2. Adres e-mail podany przez Uczestnika podczas zakładania
profilu jest wykorzystywany do komunikacji z Uczestnikiem na potrzeby Akcji 2 i nie może być zmieniany;
Bank – Partner Akcji 2, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie;
Serwis – strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem URL: samekorzysci3.zpremia.pl, z
dedykowaną Aplikacją umożliwiającą rejestrację uczestnictwa w Akcji 2;
Uczestnik – osoba biorąca udział w Akcji 2, wskazana w § 3 Regulaminu;
Premia – kwota pieniężna w wysokości 150 zł
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§3 Akcja 2„Same korzyści na Bank z mBiznes kontem Standard”
I.

Uczestnictwo w Akcji 2

1.

Akcji 2 przeznaczona jest dla przedsiębiorców, rozumianych jako osoby fizyczne prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z o.o. w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia
rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, publiczne szkoły i przedszkola,
niepubliczne przedszkola prowadzone przez os. fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, kościoły i parafie
oraz związki wyznaniowe zwanych dalej Uczestnikami.

2.

Z Akcji 2 nie mogą skorzystać podmioty, które posiadały jakikolwiek aktywny rachunek bieżący w mBanku
dla danego numeru NIP na dzień 02.04.2018 r.
II.

1.

Zasady Akcji 2

Aby otrzymać Premię Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie wszystkie wymienione poniżej warunki
Akcji 2 z zachowaniem ich kolejności:
A. w terminie do 31.05.2018 roku Uczestnik:
i. założy swój profil w Aplikacji, w którym poda w szczególności: adres e-mail, imię,
nazwisko i nr telefonu osoby uprawnionej do reprezentacji Uczestnika oraz zaakceptuje
niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;
ii. kliknie w aktywny link (przycisk „wniosek przejdź do Banku”) udostępniony w Serwisie,
który przekieruje go na stronę serwisu Partnera,
iii. wyrazi zgodę na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie określonym na
stronie dotyczącym Akcji 2,
iv. prawidłowo wypełni i wyśle wniosek o mBiznes konto Standard w promocji, UWAGA:
Wniosek o o mBiznes Konto Standard powinien zostać wypełniony i wysłany podczas
jednej sesji.
B.

zawrze z Bankiem Umowę o mBiznes konto Standard, (dalej „Umowa o mBiznes Konto Standard”)
wybierając jedną z możliwości:
i. za pośrednictwem kuriera – przez popisanie Umowy w obecności kuriera w dogodnym
czasie i miejscu;
ii. w placówce mBanku – wybierając placówkę mBanku, w której tego samego dnia może
podpisać Umowę;
iii. w mKiosku - wybierając placówkę mKiosk lub mFinanse, w której tego samego dnia może
podpisać Umowę.

C.

wykona płatność (lub płatności) do ZUS na kwotę min. 250 zł z w ciągu 30 dni od dnia zawarcia
umowy o prowadzeniem mBiznes Konta. W przypadku, gdy otwarcie mBiznes konta nastąpiło po
dniu 31.05.2018 r., lecz na podstawie wniosku złożonego do czasu upływu powyższego dnia,
warunek o którym mowa w niniejszym punkcie 1 lit. C) musi zostać spełniony do dnia 30.06.2018
roku.
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2.

Z jednego profilu w Aplikacji można wysłać tylko jeden wniosek o mBiznes konto Standard.

3.

Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię, bez względu na liczbę założonych profili w Aplikacji i
złożonych wniosków o mBiznes konto Standard.

4.

Organizator zastrzega, iż wnioski o zawarcie Umowy dotyczącej mBiznes konta Standard składane z innego
źródła w Internecie, niż za pośrednictwem Serwisu, jak również wnioski złożone po dniu 31.05.2018 roku,
nie będą brały udziału w Akcji 2.

5.

Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają
charakter informacyjny.
III.

Premia

1.

O przyznaniu Premii Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora przez wysłanie wiadomości
pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w Aplikacji najpóźniej do dnia 25.07.2018
roku.

2.

Warunkiem otrzymania Premii jest łączne spełnienie przez Uczestnika warunków wskazanych w §3 ust.
II Regulaminu.

3.

Premia zostanie przekazana Uczestnikowi w formie przelewu na aktywny rachunek mBiznes Konto
założony zgodnie z §3 ust. II Regulaminu. Premia nie zostanie wypłacona, jeżeli mBiznes Konto do dnia
wypłaty Premii zostało zamknięte.

4.

Przekazanie Premii nastąpi najpóźniej do dnia 10.08.2018 roku.

5.

Wartość przyznanej Premii powiększa przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika.

6.

Jeżeli Uczestnik Akcji 2 nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 3 ust. II Regulaminu Akcji 2,
nie nabywa prawa do Premii.

7.

Premii zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w niniejszym Regulaminie, bez możliwości
przekazania jej równowartości innemu Uczestnikowi, lub zamiany na inną formę Premii.

8.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Akcji 2 w sposób, o którym mowa w
Regulaminie w terminie 15 dni roboczych od powiadomienia Uczestników o przyznaniu Premii, Premia
pozostaje w dyspozycji Organizatora.

9.

Organizator zastrzega, iż warunkiem uzyskania Premii jest podanie wszelkich wymaganych w Aplikacji
pełnych i prawdziwych danych Uczestnika oraz prawidłowego numeru aktywnego rachunku Uczestnika
założonego w ramach Akcji 2. Niezbędne dane należy uzupełnić do dnia 2.08.2018 roku. Brak spełnienia
powyższego warunku powoduje utratę prawa do Premii.

10. W przypadku braku możliwości przekazania Premii Uczestnikowi na jego aktywny rachunek założony w
ramach Akcji 2, w szczególności w wyniku niepoprawnie wskazanego w Aplikacji przez Uczestnika numeru
tego rachunku lub jego wcześniejszego zamknięcia, Uczestnik traci prawo do Premii.
11. Każdy Uczestnik, w stosunku do którego Organizator stwierdzi, że jego działania są niezgodne
z Regulaminem lub przepisami prawa, lub którego działanie ma na celu niezgodną z Regulaminem
ingerencję w mechanizm Promocji „Same korzyści na Bank– edycja 3” lub próbie takich działań, może
zostać wykluczony z Promocji. W takiej sytuacji, Uczestnikowi przysługują uprawnienia z § 3 ust. V
(postępowanie reklamacyjne).
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IV.
1.

Rezygnacja

W przypadku rezygnacji z Promocji „Same korzyści na Bank – edycja 3” Uczestnik jest proszony o
poinformowanie Organizatora o tym fakcie, wysyłając stosowne oświadczenie pocztą na adres Agora S.A.,
ul. Czerska 8/19, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: samekorzysci3@zpremia.pl.
Rezygnacja z udziału w Promocji nie powoduje automatycznego rozwiązania Umowy o mBiznes Konto.
Uczestnik może rozwiązać Umowę o mBiznes Konto (w tym odstąpić od niej, jeśli ustawowy termin na
odstąpienie jeszcze nie minął) zgodnie z postanowieniami regulaminów określających zasady korzystania z
Konta w promocji oraz Karty w mBank S. A. przedstawionych w §1 punkt 9. Jeżeli do momentu rezygnacji,
Uczestnik nabył już prawo do Premii, Premia zostanie mu wydana.
V.
związanych

Postępowanie reklamacyjne

1.

Reklamacje dotyczące spraw
samekorzysci3@zpremia.pl.

z

Akcją

należy

składać

Organizatorowi

na

adres

2.

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres email wskazany podczas zakładania profilu w Aplikacji.

3.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer wniosku o mBiznes Konto oraz
szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji.

4.

W przypadku uznania reklamacji, Premia zostanie przekazana w ciągu maksymalnie 10 dni w formie
elektronicznej na profil Uczestnika w Aplikacji założony zgodnie z § 3 ustęp II punkt 1A podpunkt i.

§4 Ochrona danych osobowych

1.

Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez Uczestników Akcji 2, będą wykorzystywane wyłącznie
w celach związanych z realizacją Akcji przez Organizatora.

2.

Dane osobowe Uczestników Akcji 2, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

3.

Uczestnik Akcji 2 ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz prawo żądania
zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji 2.

§5 Informacje dotyczące sposobu kontaktowania się
Uczestnika z Organizatorem
W przypadku jakichkolwiek spraw związanych z Akcją 2, prosimy o kontakt na adres: Agora S.A., ul. Czerska
8/19, 00-732 Warszawa, adres poczty elektronicznej do kontaktu: samekorzysci3@bankzpremia.pl.
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