
REGULAMIN PROMOCJI „Weź kredyt hipoteczny, odbierz 500 minut gratis” 
 
I. Organizator 
Promocja organizowana jest przez BRE Bank SA z siedzibą ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa; wpisaną 
do KRS – Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Barska 28/30; 02-315 
Warszawa, KRS 0000025237 - Departament Bankowości Elektronicznej, zwany dalej „mBankiem” lub 
„Organizatorem”, z siedzibą w Łodzi przy Al. Mickiewicza 10.  
 
II. Uczestnictwo w Promocji 
Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami, które w 
trakcie trwania Promocji, spełniają łącznie poniższe warunki: 
1. złożą wniosek o: kredyt hipoteczny dla klientów indywidualnych, pożyczkę hipoteczną, 
kredyt refinansujący lub kredyt konsolidacyjny, zwany dalej „Kredytem” znajdujące się w 
ofercie Organizatora,  
2. zawrą z Organizatorem umowę o Kredyt.  
3. wyrażą uprzednią zgodę na przekazanie swoich danych osobowych podmiotowi, 
działającemu w imieniu Organizatora, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności 
związanych z dostarczeniem promocyjnej karty SIM mBank mobile. 
 
III. Czas trwania Promocji  

1. Promocja trwa od dnia 13.12.2006 od godziny 08:00 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego ustalenia końcowego terminu 

obowiązywania Promocji, o czym poinformuje na stronach www.mobile.pl 
Uczestników Promocji z 10 dniowym wyprzedzeniem.   
 

IV. Zasady Promocji 
1. Aby wziąć udział w Promocji, w terminie 30 dni od momentu uruchomienia Kredytu, o 
jakim mowa w pkt. III.2 powyżej należy wykonać, z wykorzystaniem dostarczonej Karty 
SIM, co najmniej jedno połączenie głosowe lub wideorozmowę, wysłać wiadomość SMS, 
MMS, albo wykonać połączenie internetowe/WAP. Przy czym przez uruchomienie Kredytu 
należy rozumieć postawienie środków pochodzących z Kredytu do dyspozycji Uczestnika 
Promocji, w następstwie zawartej umowy o Kredyt.  
2. Uczestnik niniejszej Promocji zobowiązany jest, niezależnie od łącznego spełnienia 
warunków, o jakich mowa w pkt.II, do przestrzegania Regulaminu świadczenia usług mBank 
mobile, w tym utrzymywać swoje konto telefoniczne w stanie aktywnym, doładowując je 
kwotą przedłużającą ważność konta. Regulamin świadczenia usług mBank mobile dostępny 
jest na stronie www.mobile.pl 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia decyzji odmownej o przyznaniu Nagrody 
Uczestnikowi, bez podania przyczyny odmowy.  
 
V. Nagrody 
Nagrodami w Promocji są darmowe doładowania telefonii komórkowej przyznawane na 
następujących zasadach.  
1. Z chwilą uruchomienia kredytu lub pożyczki hipotecznej Organizator wyśle na adres 
korespondencyjny Użytkownika Kartę SIM mBank mobile o wartości konta telefonicznego 
odpowiadającej cenie 180 minut krajowych połączeń głosowych wychodzących, ustalonej wg 
cennika mBank mobile. Postanowienia § 8 ust. 5 Regulaminu świadczenia usług mBank 
mobile w odniesieniu do zasileń konta telefonicznego dokonywanych w niepełnych złotych 
stosuje się odpowiednio. 
 2. W przypadku gdy Uczestnik Promocji spełni warunek, o jakim mowa w pkt IV.2. 
pierwszego dnia kalendarzowego każdego kolejnego miesiąca, po upływie 30 dni od 
uruchomienia Kredytu, w okresie 12 miesięcy od uruchomienia kredytu lub pożyczki, 



Uczestnik zostanie nagrodzony darmowym doładowaniem konta telefonicznego o wartości 
odpowiadającej cenie 25 minut połączeń krajowych głosowych wychodzących ustalonej wg 
cennika mBank mobile.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zablokowania darmowych doładowań 
w sytuacji, gdy Użytkownik swoim postępowaniem, również w sposób nieświadomy, wpływa 
na pogorszenie jakości świadczonych przez Organizatora usług lub zagraża stabilności 
systemów teleinformatycznych, w oparciu o które świadczy usługi Organizator. Uczestnikowi 
nie przysługuje wówczas jakiekolwiek odszkodowanie z tego tytułu.  
4. Darmowe doładowanie może być wykorzystane na dowolne usługi dostępne w ramach 
mBank mobile. 
5. Po zakończeniu Promocji uczestnik Promocji ponosi koszty świadczonych przez 
Organizatora usług (pkt V.1. pkt a i b) według aktualnie obowiązującego cennika mBank 
mobile.  
 
VI. Komisja  
1. Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwać będzie Komisja powołana przez 
Organizatora Promocji. 
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności weryfikacja zasadności 
przyznawania promocyjnych kart SIM mBank mobile . 
 
VII. Reklamacje  
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik powinien składać 
korespondencyjnie na adres: 
mBank mobile, 
Wydział Obsługi Klienta 
Skrytka Pocztowa Numer 2140 
90-959 Łódź z dopiskiem ‘Reklamacja promocji.’ 
2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony 
pisemnie nie później niż w terminie do 30 dni od daty złożenia reklamacji.   
3. Decyzja mBank mobile w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną.  
 
VI. Postanowienia końcowe  
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:  
a) w siedzibie emFinanse – 90-368 Łódź, al. Piłsudskiego 3. 
c) na stronach internetowych mBank mobile: www.mobile.pl  
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 
Promocji pod nazwą „Weź kredyt hipoteczny, odbierz 500 minut gratis”  
3. Wykonanie połączenia głosowego lub wideorozmowy, wysłanie wiadomość SMS, MMS, 
albo wykonanie połączenia internetowego/WAP.zgodnie z pkt. IV.1 oznacza, że Użytkownik 
zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że ją akceptuje. 
4. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie lub odwołaniu 
Promocji zostanie podana do wiadomości przez Organizatora na stronach internetowych 
mBanku mobile: www.mobile.pl.  
 
 

http://www.mbank.pl/
http://www.mbank.pl/

