Zasady:
 Przyjdź z kieleckim wydaniem NIEMAPY do
jednej z tych placówek mBanku:
-

ul. Świętokrzyska 20, CH Echo Kielce
al. IX Wieków Kielc 4
Massalskiego 3, Pasaż Świętokrzyski
ul. Warszawska 26, Galeria Korona

 Pokaż NIEMAPĘ pracownikowi. On ją
podstempluje i da Ci kijek do robienia selfie.
 I tyle! Możesz zacząć korzystać! 

Co ważne?
Jedna NIEMAPA to jeden kijek, a jedna osoba może
przyjść z jedną NIEMAPĄ.

Regulamin Promocji
„NIEMAPA Kielce”
Obowiązuje w dniach: 27.07.2017 – 31.08.2017 r.
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§ 1. Organizator Promocji
1.

2.

Promocja „Konto z prezentem” 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 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych zwany dalej „Bankiem” lub „Organizatorem”.
Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Promocji nie powstaje zagrożenie
wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy Bankiem a pracownikami Banku lub Klientami Banku.

§ 2. Czas trwania Promocji
Promocja trwa w okresie 27.07.2017 – 31.08.2017 r. i obejmuje wszystkie placówki mBanku w Kielcach:
- ul. Świętokrzyska 20, CH Echo Kielce
- al. IX Wieków Kielc 4
- Massalskiego 3, Pasaż Świętokrzyski
- ul. Warszawska 26, Galeria Korona

§ 3. Uczestnicy Promocji
Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które między 27.07 a 31.08.2017 r. zgłoszą się do jednej z
kieleckich placówek (wymienionych w §2 ) z wydawnictwem NIEMAPA Kielce.

§ 4. Zasady Promocji
Uczestnik Promocji, po okazaniu NIEMAPY Kielce otrzyma kijek do selfie z samowyzwalaczem. Każda NIEMAPA może być
wymieniona na prezent tylko raz – pracownik placówki oznaczy ją pieczątką.

§ 5. Reklamacje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać na zasadach opisanych w
Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. z zastrzeżeniem
ust. 2.
Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres Banku, należy składać z
dopiskiem Promocja „Konto z prezentem”
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.
Spory pomiędzy Uczestnikiem Promocji a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem
Bankowym przy Związku Banków Polskich.
Uczestnik Promocji może 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).
Uczestnik Promocji może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta
oraz do Rzecznika Finansowego.
Organizator Promocji podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 6. Postanowienia końcowe
1.
2.

Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w placówkach Banku objętych Promocją (wykaz placówek określa §2)
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji „NIEMAPA Kielce”.

Oświadczenia
1.

Oświadczam, że przystępując do Promocji, mam świadomość, iż mBank S.A. jest uprawniony do wprowadzenia
podobnych, tożsamych promocji po zakończeniu czasu trwania Promocji „NIEMAPA Kielce

2.

Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji
„NIEMAPA Kielce”
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