
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Zwrot do 500 złotych  za bilety 
lotnicze” 
Obowiązuje od 03.10.2013 r. do 31.12.2013 r. 
 

 

 



 
 I. Organizator Promocji 

1. Promocja „Zwrot do 500 złotych za bilety lotnicze”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez 
BRE Bank SA – mBank 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” lub 
„Organizatorem”.  

2. Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Promocji nie powstaje 
zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy mBankiem a pracownikami mBanku lub Klientami 
mBanku. 

3. BRE Bank SA 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 

W treści niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia oznaczają: 

1. Karta – główna karta kredytowa MasterCard Miles & More lub Visa Miles & More wydana przez 
mBank z minimalnym limitem 3 000 zł. 

2. Nagroda - kwota pieniężna, jednorazowo wypłacana Uczestnikowi Promocji za zakup biletu lotniczego, po 
spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.  

3. Rachunek Karty  - rachunek kredytowy w złotych, służący do rejestracji transakcji oraz spłaty zadłużenia 
Karty.  

4. Uczestnik Promocji – osoba fizyczna, która w okresie trwania Promocji jest posiadaczem Rachunku 
Karty, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji, określone w niniejszym Regulaminie. 

5. Umowa Karty – oznacza Umowę o korzystanie z karty kredytowej mBanku, w ramach której wydana 
została Karta. 

6. Zlecenie Wypłaty Nagrody – zgłoszenie, w terminie o jakim mowa w rozdziale V punkcie 1, wniosku 
o wypłatę nagrody z tytułu dokonania transakcji, o której mowa w rozdziale V punkcie 1 niniejszego 
Regulaminu złożone przez Uczestnika Promocji za pośrednictwem mLinii lub samodzielnie w serwisie 
transakcyjnym mBanku. Wypłata Nagrody – uznanie Rachunku Karty Nagrodą. 

 

III. Czas trwania Promocji 

1. Promocja rozpoczyna się w dniu 03 października 2013 roku i trwa do dnia 31 grudnia 2013 roku.  

2. Warunkiem skorzystania z Promocji objętej niniejszym Regulaminem, poza warunkami wynikającymi  

z pkt IV. i V. niniejszego Regulaminu,  jest  dokonanie przez Uczestnika Promocji zakupu kuponu 
udostępnionego na stronie www.groupon.pl, uprawniającego do złożenia wniosku o Kartę. 

 
IV. Uczestnictwo w promocji 

1. Aby stać się Uczestnikiem Promocji należy spełnić łącznie poniższe warunki: 

a) być pełnoletnią osoby fizyczną, która w okresie od dnia 03 października 2012 r. do dnia 03 
października 2013 r. nie była stroną Umowy kredytu o korzystanie z karty kredytowej mBanku oraz 
na dzień rozpoczęcia niniejszej Promocji nie była w trakcie wnioskowania o wydanie jakiejkolwiek 
karty kredytowej mBanku, 

b) w momencie przystąpienia do Promocji nie posiadać wobec Organizatora wymagalnych zobowiązań 
finansowych, 

c) w okresie od dnia 03 października do dnia 13 października 2013 roku dokonać zakupu kuponu 

 udostępnionego na stronie www.groupon.pl, uprawniającego do złożenia wniosku o Kartę, 

d) w okresie od dnia 03 października do dnia 18 października 2013 r. zrealizować kupon, poprzez 

 złożenie wniosku o Kartę za pośrednictwem linku promocyjnego dostępnego w mailingu wysłanym 
przez www.groupon.pl, z zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może zrealizować tylko jeden kupon,  

e) wyrazić zgodę o treści  określonej  we wniosku, o którym mowa  punkcie 1 lit d) powyżej, na  
obciążenia rachunku Karty, wydanej w oparciu o zawartą Umowę Kredytu o korzystanie z karty 
kredytowej mBanku wartością wypłaconej Nagrody, w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej 
z poniższych okoliczności: 

i. rozwiązania Umowy kredytu o korzystanie z karty kredytowej mBanku wydanej  

w ramach niniejszej Promocji przed upływem 12 miesięcy od daty jej zawarcia, lub 

ii. zwrotu biletu lotniczego lub anulowania transakcji zakupu biletu lotniczego, za który została 
wypłacona nagroda, lub 



 
iii. wylot samolotem, na podstawie  zakupionego biletu lotniczego, o jakim mowa  

  w rozdziale V punkcie 1a), nastąpił po dniu  30 czerwca 2014 r. 

f) w przypadku wnioskowania o Kartę w ramach przeniesienia karty z innego banku, być posiadaczem 
karty kredytowej w innym banku oraz spełnić warunki regulaminu promocji „Przenieś kartę do 
mBanku”. Na potrzeby niniejszego Regulaminu za przeniesienie karty do mBanku nie uznaje się, 
przypadków przeniesienia karty kredytowej z MultiBanku i BRE Banku SA do mBanku. 

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w punkcie 1 lit d) powyżej, przez mBank, 
Uczestnikowi wydana zostanie Karta. Dla oceny uczestnictwa w Promocji uwzględniana będzie data 
zarejestrowania wniosku o Kartę główną w systemie mBanku. 

3. Z  Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez Organizatora na 
podstawie stosunku cywilnoprawnego, tj. osoby pozostające w stosunkach wynikających z umów 
zlecenia, z umów o dzieło, z kontraktów menadżerskich zawartych z Organizatorem oraz spółek zależnych 
Organizatora, w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych. 

4. mBank informuje, iż w dniu 03 października 2013 roku udostępnia 3 000 kuponów. Informacja 
o aktualnej ilości dostępnych jeszcze kuponów będzie publikowana na stronie www.grupon.pl.  

 

V. Zasady  promocji  

1. Uczestnik Promocji, który do dnia 31 grudnia 2013 r., przy użyciu Karty kupi bilet lotniczy oraz 
w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu biletu lotniczego złoży Zlecenie Wypłaty 
Nagrody na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, nabywa prawo do Nagrody w wysokości: 

a) Ceny zakupionego biletu lotniczego, jednak nie więcej niż 500 złotych przy zakupie biletu 
lotniczego PLL LOT, z zastrzeżeniem, że termin wylotu wynikający z biletu  musi nastąpić nie 
później niż przed 30 czerwca 2014 r. 

b) Ceny zakupionego biletu lotniczego, jednak nie więcej niż 200 złotych przy zakupie biletu 
lotniczego linii lotniczych innych, niż PLL LOT. 

z zastrzeżeniem, że ww. transakcje zostaną zaksięgowane w systemie mBanku nie później, niż do dnia 
13 stycznia 2014 r. do godz. 24.00 i transakcja nie została anulowana lub kwota transakcji nie została 
zwrócona.  

2. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz i tylko raz w czasie trwania Promocji może mu zostać  
wypłacona Nagroda. 

3. Nagrody, z chwilą ich wypłaty podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust.1 pkt. 2 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 
307 tekst jednolity z pózn.zm.) zwanej dalej ustawą o PIT  i w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy 
o PIT są zwolnione z podatku.  

4. W przypadku otrzymania Nagrody i zaistnienia, co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 

a) rozwiązanie Umowy kredytu o korzystanie z karty kredytowej mBanku wydanej w ramach 
niniejszej Promocji przed upływem 12 miesięcy od daty jej zawarcia,  

b) zwrot biletu lotniczego lub anulowanie transakcji zakupu biletu lotniczego, za który została 
wypłacona nagroda,  

c) wylot samolotem, na podstawie  zakupionego biletu lotniczego, o jakim mowa rozdziale V punkcie 
1a),  nastąpił po dniu 30 czerwca 2014 r.  

Bank obciąży rachunek Karty Uczestnika, kwotą równą wartości wypłaconej Nagrody, na podstawie 
zgody, o jakiej mowa w rozdziale IV punkcie 1 lit e).  

5. Prawa do Nagrody nie mogą być przeniesione w drodze umowy przez Uczestnika na rzecz osób trzecich 
tak przed jak i po odbiorze Nagrody przez Uczestnika. 

6. Uczestnik Promocji, w celu otrzymania Nagrody, musi złożyć Zlecenie Wypłaty Nagrody, o którym mowa  

w rozdziale II, w punkcie 6.  

7. Zlecenia Wypłaty Nagrody, po jego wpłynięciu do Banku, zostanie zrealizowane poprzez uznanie 
Rachunku Karty kwotą Nagrody, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia (w tym celu mBank 
może wymagać przedstawienia przez Uczestnika Promocji kserokopii biletu lotniczego, o którym mowa 
w punkcie 1). W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, mBank powiadomi Uczestnika Promocji 
o braku możliwości realizacji Zlecenia Wypłaty Nagrody, a tym samym braku prawa do Nagrody.  

8. mBank zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty Nagrody, w przypadku: 

a) niespełnienia przez Uczestnika Promocji co najmniej jednego z warunków Regulaminu, 

b) naruszenia warunków Regulaminu przez Uczestnika Promocji. 

9. Niezależnie od warunków Promocji przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w zakresie składania przez 
Uczestników Promocji wniosków o Kartę oraz zasad i trybu udzielania karty kredytowej mają 
zastosowanie postanowienia Regulaminu kart kredytowych mBanku.  

10. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

11. Uczestnicy, których wnioski nie zostały pozytywnie rozpatrzone i nie została im wydana Karta mają prawo 
do zwrotu opłaty poniesionej za zakupiony kupon. W takim przypadku należy zgłosić swoje roszczenia  

z tytułu zwrotu poniesionej opłaty do groupon.pl drogą mailową (info@groupon.pl) lub telefoniczną  

(+48 22 496 08 88). 



 
VI. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik może składać pisemnie na adres: mBanku, 

 Bankowość Detaliczna BRE Banku SA, Wydział Obsługi Klientów, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź   

z dopiskiem „Zwrot do 500 złotych za bilety lotnicze”, drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail 
na adres: kontakt@mBank.pl lub poprzez zgłoszenie ich na mLinii 801 300 800 (z telefonów 
stacjonarnych) lub +48 42 6 300 800 (z telefonów komórkowych). 

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 przypadku reklamacji składanych na piśmie: numer 
PESEL oraz podpis Uczestnika Promocji. 

4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez mBank, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa 

reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo uwzględnieniem wszystkich 
okoliczności sprawy. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty ich wpływu do mBanku.  

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 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, który jest częścią detaliczną BRE Banku SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru 
Finansowego. 

 
VII. Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: 

a) u operatorów Biura Obsługi Klientów mLinii, pod numerem 801 300 800 (z telefonów 
stacjonarnych) lub +48 42 6 300 800 (z telefonów komórkowych), 

b) na stronach internetowych: www.mbank.pl/pobierz/grupon/lot.html 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą  

„Zwrot do 500 złotych za bilety lotnicze”. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają: Regulaminu kart 
kredytowych mBanku oraz postanowienia zawarte w Regulaminie Promocji „Przenieś kartę do mBanku”.    

4. Każda promocja organizowana przez mBank jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje 
organizowane w mBanku nie podlegają łączeniu, z wyłączeniem Promocji „Przenieś kartę do mBanku”, 
która łączy się z niniejszą Promocją.  

 

Przyznanie karty kredytowej Visa Miles & More lub MasterCard Miles & More uzależnione jest od 
pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez BRE Bank SA. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie 
informacyjny. 

Reprezentatywny przykład dla karty kredytowej Visa Miles & More wydanej w ramach Promocji „Zwrot do 
500 złotych za bilety lotnicze” kwota kredytu 15.000 zł, czas obowiązywania umowy 12 m-cy, roczne 
oprocentowanie nominalne 16%, opłata za wydanie karty 10 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
17,42%, całkowita kwota kredytu 15 010 zł, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 16 351, 55 
zł. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 30.09.2013 r.  

Reprezentatywny przykład dla karty kredytowej MasterCard Miles & More wydanej w ramach Promocji 
„Zwrot do 500 złotych za bilety lotnicze” kwota kredytu 12.000 zł, czas obowiązywania umowy 12 m-
cy, roczne oprocentowanie nominalne 16%, opłata za wydanie karty 10 zł, rzeczywista roczna stopa 
oprocentowania 17,46%, całkowita kwota kredytu 12 010 zł, całkowita kwota do zapłaty przez 
kredytobiorcę 13 085,25 zł. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 30.09.2013 r. 



 
 

Oświadczenie  

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na obciążenie rachunku Karty wydanej mi w oparciu o Umowę 
o korzystanie z karty kredytowej w ramach Promocji „Zwrot do 500 złotych za bilety lotnicze”, kwotą 
stanowiącą równowartość wypłaconej mi Nagrody, w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej 
z poniższych okoliczności: 

a) rozwiązania Umowy kredytu o korzystanie z karty kredytowej mBanku wydanej w ramach 
niniejszej Promocji przed upływem 12 miesięcy od daty jej zawarcia,  

b) zwrotu biletu lotniczego lub anulowania transakcji zakupu biletu lotniczego, za który została 
wypłacona nagroda,  

c) wylot samolotem, na podstawie  zakupionego biletu lotniczego, o jakim mowa rozdziale V punkcie 
1a), nastąpił po 30 czerwca 2014 r. 

 

 

Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji 
„Zwrot do 500 złotych za bilety lotnicze”. 

 

……………………………………………………………… 

Data, miejsce i podpis Uczestnika Promocji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BRE Bank SA 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 01.01.2013 r. wynosi 168.555.904 złote.   

 


