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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „MONEY MANIA 8”  

 („REGULAMIN”) 

 

§ 1. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Akcji promocyjnej „Money Mania 8” (zwanej dalej „Akcją”) oraz fundatorem premii jest 
Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-365, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 
897-16-52-608, kapitał zakładowy 2.266.000 zł (zwane dalej „Organizatorem”). 

2. Partnerem Akcji jest mBank 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 po 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 (zwana dalej „Partnerem” lub 
„Bankiem”). 

3. Akcja polega na wypłaceniu Użytkownikom, którzy spełnią wszystkie zapisane w niniejszym 
Regulaminie Akcji (zwanym dalej „Regulaminem”) warunki, Premii w wysokości 100 zł. Szczegóły 
dotyczące wypłaty i naliczenia Premii opisane są w § 4. 

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Akcji i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 
5. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu. 
6. Akcja  zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez 

Organizatora pod adresem URL: www.moneymania.pl (zwanego dalej „Serwisem”), za pomocą 
dedykowanej do tego celu aplikacji promocyjnej (zwanej dalej „Aplikacją”), w dniach od 8 sierpnia 
2016 roku do 28 sierpnia 2016 roku, przy czym rozstrzygnięcie Akcji (powiadomienie o 
zakwalifikowaniu Uczestnika do otrzymania premii) nastąpi do 31 października 2016 roku. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Akcji bez podania przyczyny.  
8. Akcja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie 
z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

9. O przyznaniu premii gwarantowanej Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora 
poprzez komunikat dostępny po zalogowaniu się na stronie Akcji oraz wiadomość e-mail. Organizator 
nie bierze odpowiedzialności za wiadomości, które nie zostaną odebrane, odczytane czy dostarczone 
do Uczestnika.  

10. Warunkiem otrzymania Premii jest między innymi terminowe oraz prawidłowe uzupełnienie i 
zapisanie w Aplikacji numeru swojego aktywnego eKonta założonego zgodnie z § 3 pkt 1 Regulaminu. 

11. Uczestnictwo w Akcji jest związane z założeniem rachunku bankowego eKonto w taryfie standard w 
promocji w mBank SA.  
Zasady korzystania z rachunku bankowego eKonto w mBank SA oraz Karty określone są w: 

a. Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach 
bankowości detalicznej mBanku SA, dostępnym pod adresem URL:   
https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin_otwierania_i_prowadzenia_rachun
kow_oszczednosciowo-rozliczeniowych_w_mBanku.pdf  

b. Aktualnie obowiązującej Tabeli stóp procentowych dla osób fizycznych, dostępnym pod 
adresem URL:   https://www.mbank.pl/pobierz/oprocentowanie/tabela-osobyfiz.pdf  

c. Regulaminie usługi "Wypłaty ze wszystkich bankomatów w ramach bankowości detalicznej 
mBanku SA”, dostępnym pod adresem URL:   
https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin_uslugi_wyplaty_ze_wszystkich_ba
nkomatow.pdf  

d. Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku 
SA, dostępnym pod adresem URL:    
https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin-usug-patniczych-dla-osb-
fizycznych-w-ramach-bankowosci-detalicznej-mBanku-S.A..pdf  

http://www.moneymania.pl/
https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin_otwierania_i_prowadzenia_rachunkow_oszczednosciowo-rozliczeniowych_w_mBanku.pdf
https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin_otwierania_i_prowadzenia_rachunkow_oszczednosciowo-rozliczeniowych_w_mBanku.pdf
https://www.mbank.pl/pobierz/oprocentowanie/tabela-osobyfiz.pdf
https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin_uslugi_wyplaty_ze_wszystkich_bankomatow.pdf
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§ 2. Uczestnictwo w Akcji 

1. Uczestnikami Akcji (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. 

2. Uczestnikami Akcji nie mogą być: 

a. pracownicy Banku lub Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest 

zarówno osoba zatrudniona przez Bank lub Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i 

osoba współpracująca z Bankiem lub Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w 

szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia), 

b. klienci Banku, którzy posiadają wspólne konto z pracownikiem Banku lub Organizatora, 

c. klienci Banku posiadający dowolny produkt w mBanku w okresie od 1 października 2015 

roku do momentu złożenia wniosku w ramach Akcji. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki opisane w § 3, które uprawniają go do udziału w Akcji. 

 

 

§ 3. Zasady udziału w Akcji 

1. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki Akcji: 

a. w terminie od 8 sierpnia 2016 roku do 28 sierpnia 2016 roku włącznie wykonać wszystkie 

następujące czynności: 

i. na stronie Serwisu zarejestrować się i założyć swój profil w Aplikacji poprzez podanie adresu email 

oraz imienia i nazwiska - nie dotyczy osób posiadających już konto w Money Manii  

ii. w celu potwierdzenia rejestracji kliknąć w link umieszczony w wiadomości email przesłanej na 

podany adres - nie dotyczy osób posiadających już konto w Money Manii  

iii. kliknąć aktywny link („Wyślij wniosek”) udostępniony w Serwisie, który przekieruje Uczestnika na 

stronę serwisu Partnera  

iv. wyrazić zgodę na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej, w zakresie określonym w formularzu, 

v. wypełnić wniosek o eKonto w taryfie standard w promocji 

b. do dnia 11 września 2016 roku (włącznie) podpisać z Bankiem Umowę o eKonto w taryfie 

standard w promocji (dalej „Umowa”). Warunki i proces zakładania rachunku  jest opisany w 

Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku SA, dostępnym pod adresem URL:    

https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin_otwierania_i_prowadzenia_rachun

kow_oszczednosciowo-rozliczeniowych_w_mBanku.pdf; 

c. do  2 października 2016 roku wykonać  5 transakcji na dowolną kwotę inicjowanych przez 

klienta. Przez transakcję inicjowaną przez klienta rozumie się: płatność kartą, przelew na 

konto w innym banku lub płatności internetowe zaksięgowane na otwartym Koncie. Wypłata 

z bankomatu i przelewy  z konta na rachunki prowadzone w mBanku nie będą brane pod 

uwagę. Nie będą brane pod uwagę płatności anulowane; 

d. a także (do dnia 2 października 2016) roku uzupełnić w Aplikacji numer swojego aktywnego 

eKonta założonego zgodnie z § 3 Regulaminu pkt 1 ppkt. a i b.  

2. Z jednego profilu w Aplikacji można założyć tylko jedno konto.  

3. Premia, o której mowa w § 4 ust 1 zostanie przekazana na aktywne tj. nie zamknięte eKonto należące 

do Uczestnika, założone podczas Akcji. 

4. O przyznaniu Premii, o której mowa w § 4 ust 1, Organizator powiadomi Uczestników do 31 

października 2016 roku, publikując komunikat dostępny po zalogowaniu w Serwisie oraz wysyłając 

wiadomość e-mail.  

https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin_otwierania_i_prowadzenia_rachunkow_oszczednosciowo-rozliczeniowych_w_mBanku.pdf
https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin_otwierania_i_prowadzenia_rachunkow_oszczednosciowo-rozliczeniowych_w_mBanku.pdf
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5. Organizator zastrzega, iż wnioski o założenie eKonta z innego źródła, niż za pośrednictwem Serwisu, 

jak również wnioski o założenie eKonta złożone po 28 sierpnia 2016 roku nie będą brały udziału w 

Akcji. 

 

§ 4. Premia  

1. Uczestnicy, którzy spełniają łącznie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu, w tym uzupełnią numer 

swojego aktywnego eKonta założonego zgodnie z § 3 Regulaminu otrzymają od Organizatora premię 

gwarantowaną o wartości 100 zł, która zostanie przekazana na aktywne eKonto uczestnika, założone 

zgodnie z § 3 Regulaminu pkt 1.  

2. Premia zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do 30 listopada 2016 roku. 

3. Jeżeli Uczestnik Akcji nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 Regulaminu, nie 

nabywa prawa do Premii, o której mowa w ust 1 powyżej. 

4. Premia zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości przekazania jej 

równowartości innemu Uczestnikowi lub zamiany na inną formę premii. 

5. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że ich działania są niezgodne z 

Regulaminem lub przepisami prawa, lub których działanie ma na celu niezgodną z Regulaminem 

ingerencję w mechanizm Akcji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni z dalszego udziału w 

Akcji. 

 

 

§ 5. Podatki w Akcji promocyjnej  

1. Wartość Premii w Akcji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 

21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 

2012 r. , poz.361 z późn. zm.). 

 

 

§ 6. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Akcji, będą wykorzystywane wyłącznie w celach 

związanych z realizacją przedmiotu Akcji (tj. w celu rozliczenia premii) przez Organizatora, a pod 

warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 2135). 

Administratorem danych osobowych Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-365, pl. 

Grunwaldzki 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 2.266.000 zł. 

3. Uczestnik Akcji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Akcji. 

 

 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać Organizatorowi wyłącznie na adres 

reklamacje-mania@firma.money.pl, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Akcji, o której 

mowa w § 3 ust 4 Regulaminu. 

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 w korespondencji.  

mailto:reklamacje-mania@firma.money.pl
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3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail będący loginem w aplikacji, numer wniosku 

o eKonto oraz szczegółowy opis problemu. 

4. W zakresie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Bank, w tym samego składania Wniosku, 
zastosowanie mają postanowienia dostępne w placówkach Banku oraz na stronie 
https://www.mbank.pl/pomoc/reklamacje/  

 

 

§ 8. Odstąpienie i rezygnacja z Akcji 

1. Uczestnik może odstąpić i zrezygnować z udziału w Akcji bez podawania przyczyny. 

2. Odstąpienie i rezygnacja z Akcji zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w 

terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. 

 

 

§ 9. Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się Uczestnika z Organizatorem. 

1. W sprawach dotyczących działania aplikacji prosimy o kontakt na adres: Money.pl. pl. Grunwaldzki 23, 

50-365 Wrocław, adres poczty elektronicznej do kontaktu: moneymania@firma.money.pl.  

2. W sprawach dotyczących składania Wniosku i działania Banku prosimy o kontakt z placówką lub mLinią 

Banku: https://www.mbank.pl/kontakt/oferta-indywidualna/.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulamin zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Akcji będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

 

 

https://www.mbank.pl/pomoc/reklamacje/
mailto:moneymania@firma.money.pl
https://www.mbank.pl/kontakt/oferta-indywidualna/

