Regulamin Promocji
„NFC i 25 zł na konto”
Obowiązuje od dnia 15.07.2016 r. do dnia 31.08.2016 r.

§ 1.

ORGANIZATOR PROMOCJI

1. Promocja „NFC i 25 zł na konto”, zwana dalej „Promocją”, organizowana jest przez mBank S.A. mBank S.A. z siedzibą w

2.

§ 2.

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 01.01.2016 r. wynosi 168 955 696 zł, zwany dalej „Bankiem” lub „Organizatorem”.
Do zadań Organizatora należy m.in. bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Promocji nie powstaje zagrożenie
wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy Bankiem a pracownikami Banku lub Klientami Banku.

DANE OSOBOWE

1. Bank 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.

2. 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.
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§ 4.

OBJAŚNIENIE POJĘĆ
Orange Finanse - mBank S.A., Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi.
Konto Osobiste - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Orange Finanse .
Regulamin - niniejszy Regulamin Promocji „NFC i 25 zł na konto”.
Karta Debetowa MasterCard NFC – debetowa karta płatnicza w formie karty SIM z opcją płatności zbliżeniowej wydana do
Konta Osobistego Uczestnika Promocji.
Transakcja NFC - płatność dokonana w stacjonarnym punkcie usługowo-handlowym w kraju Kartą Debetową MasterCard
NFC. Płatność, o której mowa w zdaniu poprzednim musi zostać zaksięgowana w Orange Finanse.
Strefa Korzyści - platforma działająca w ramach „Promocji Strefy Korzyści” polegająca na udostępnianiu klientom Banku
ofert Banku i ofert partnerów przeznaczonych dla klientów Banku.
Aplikacja mobilna - aplikacja o nazwie „Orange Finanse” będąca oprogramowaniem, umożliwiającym dostęp do strony
internetowej Banku oraz serwisu transakcyjnego za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Bank udostępnia informacje
dotyczące aplikacji mobilnej za pośrednictwem BOK oraz strony internetowej Banku.

CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja trwa od dnia 15.07.2016 r. do dnia 31.08.2016 r. włącznie.

§ 5.
1.

UCZESTNICTWO W PROMOCJI
Promocja skierowana jest do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, które do dnia 31.05.2016
r. nie wykonały żadnej transakcji NFC w ramach Orange Finanse, posiadają urządzenie wyposażone w antenę NFC,
wspierającą
usługę
NFC
Pass,
których
lista
dostępna
jest
na
stronie
internetowej
http://www.orange.pl/kid,4002009267,id,4003501319,article.html#telefonyNFC ,kartę SIM NFC wydaną przez sieć
Orange, zainstalowaną i aktywowaną na wyżej wymienionym urządzeniu Aplikację mobilną oraz wyrazili zgody:
a. na objęcie ich Promocją Strefa Korzyści,
b. na upoważnienie Banku do przekazywania do Orange danych osobowych objętych tajemnicą bankową, tj.: imienia,
nazwiska, numerów: PESEL, telefonu oraz informacji o nazwach usług posiadanych przeze Uczestnika w Banku w
celu przygotowania i przedstawienia spersonalizowanych ofert marketingowych Orange,

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi, zarejestrowany 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 według stanu na dzień 01.01.2016 r. wynosi 168.955.696 (w całości wpłacony).

c.

2.

§ 6.

na upoważnienie Orange do przekazywania do Banku danych osobowych tj.: numeru PESEL, kodu pocztowego
oraz informacji o rozliczeniach pieniężnych, umowach i liczbie otwartych kontraktów w celu przygotowania i
przedstawienia przez Bank spersonalizowanych ofert marketingowych Banku.
Niezależnie od warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie, w zakresie składania przez Uczestników
Promocji wniosków o otwarcie Konta Osobistego i wydanie Karty Debetowej Mastercard NFC mają zastosowanie
odpowiednio postanowienia: Regulaminu usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse, Regulaminu
otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse, Regulaminu kart
debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse oraz Regulaminu Promocji Strefa Korzyści, dostępne na
stronach internetowych Orange Finanse www.orangefinanse.com/regulaminy_dokumenty.phtml.

ZASADY PROMOCJI

1. 25 zł za pierwszą Transakcję NFC

2.

3.
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§ 8.

Uczestnik Promocji, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, za dokonanie pierwszej Transakcji NFC, otrzyma
ofertę w programie Strefa Korzyści upoważniającą do jednorazowego zwrotu kwoty 25 zł (słownie dwadzieścia pięć zł) za
wykonanie pierwszej Transakcji NFC (zwaną dalej „zwrotem”) na jego Konto Osobiste .
Naliczanie zwrotu
a. Warunkiem naliczenia zwrotu opisanego w ust. 1 powyżej jest wykonanie czynności opisanej w ww. ofercie w terminie
określonym w §4 (okres ważności oferty w Strefie Korzyści).
b. Zwrot za czynność opisaną w ust. 1 powyżej zostanie przyznany, jako uznanie Konta Osobistego Uczestnika Promocji
na zasadach opisanych w regulaminie „Promocji Strefa Korzyści”.
c. Zwrot naliczany jest wyłącznie za pierwszą Transakcję NFC.
Otrzymana przez Uczestnika Promocji kwota zwrotu, o której mowa w niniejszym Regulaminie podlega zwolnieniu z
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012, poz. 361 ze zm.).

REKLAMACJE
Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać na zasadach opisanych
w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse, z zastrzeżeniem ust. 2.
Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres Banku, należy składać
z dopiskiem Promocja „NFC i 25 zł na konto”.
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:
a. zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta,
b. złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.
Organizator Promocji podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:

2.
3.

a. u konsultantów infolinii pod numerem telefonu (+48 42) 19 300,
b. na stronach internetowych Banku pod adresem http://orangefinanse.com/regulaminy_dokumenty.phtml,
c. w Salonie Sprzedaży Orange.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „NFC i 25 zł na
konto” .
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają: Regulamin usług płatniczych dla osób
fizycznych w ramach Orange Finanse, Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w
ramach Orange Finanse, Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse, Regulamin Promocji
Strefa Korzyści, Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse dostępne na stronach
internetowych Orange Finanse www.orangefinanse.com/regulaminy_dokumenty.phtml.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.
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OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że przystępując do Promocji, mam świadomość, iż mBank S.A., Oddział Bankowości Mobilnej, jest uprawniony
do wprowadzenia podobnych, tożsamych promocji po zakończeniu czasu trwania Promocji „NFC i 25 zł na konto” o nowych
parametrach uzależnionych od decyzji Banku.
2. Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji „NFC i 25 zł
na konto”.

…………………………………………………………
Data, miejsce i podpis Uczestnika Promocji
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