
Regulamin Promocji „mOkazja i mUpominek na święta” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem promocji „mOkazja i mUpominek na święta”, zwanej dalej „Promocją” jest 

mFinanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, której 

dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod 

numerem 0000365126, o kapitale zakładowym 115.245.000 złotych, w całości wpłaconym, NIP: 

7251903631 oraz REGON 100059438, zwana dalej "Organizatorem”. 

2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 6.12.2022 do dnia 23.12.2022, lub do wyczerpania nagród, 
o których mowa w pkt. II. 3 poniżej w placówkach mKiosk prowadzonych przez mFinanse. Załącznik 
nr 1 określa daty, w których będzie dostępna Promocja w poszczególnych placówkach mKiosk.  

3. Informacje na temat aktualnej liczby nagród są dostępne u konsultantów w mKioskach 

prowadzonych przez Organizatora.  

4. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której 

wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych. 

5. Organizatorem promocji mOkazje w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej jest mBank S.A. 

 

II. Warunki uczestnictwa w Promocji 

 

1. Promocja ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych z zastrzeżeniem pkt. II.2 

poniżej oraz z wyłączeniem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich rodzin (tj. 

wstępnych, zstępnych lub małżonków) oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu 

Promocji. 

2. W Promocji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna (z zastrzeżeniem pkt. II.1.   

powyżej) o pełnej zdolności do czynności prawnych, która spełnia łącznie poniższe warunki: 

a. przed dniem rozpoczęcia Promocji nie posiadała żadnych osobistych rachunków 

bankowych w mBank S.A.; 

b. w okresie trwania Promocji w mKiosku otworzy rachunek eKonto możliwości, eKonto 

osobiste lub mKonto Intensive wraz z kartą płatniczą, o którym mowa w Regulaminie 

otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A., zwanym dalej „Regulaminem rachunków”; 

c. podczas otwierania rachunku w mKiosku wyrazi chęć przystąpienia do Promocji; 

d. nie uczestniczy w Programie Polecam Bank zwanym dalej Programem jako osoba 

polecona, zgodnie Regulaminem Programu „PolecamBank dostępnym na stronie 

https://www.mbank.pl/indywidualny/programy/polecambank/; 

e. spełni warunki opisane w Regulaminie promocji mOkazje w serwisie transakcyjnym i 

aplikacji mobilnej. 

3. Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji spełni łącznie wszystkie warunki, o których 

mowa w punkcie II.1 i II.2 oraz dokona wyboru jednej z dwóch nagród: 

- 1 mOkazję, spośród następujących kategorii: 

a. mOkazja - mOk_Dom – do wykorzystania w kategorii „sklepy z wyposażeniem wnętrz” 

(posiadające kod kategorii akceptanta: 5200, 5499, 7523, 5812, 5712, 5039, 5211, 5261, 

5331, 5399, 5411, 7542, 5713), 

https://www.mbank.pl/indywidualny/programy/polecambank/


b. mOkazja - mOk_Rozrywka – do wykorzystania w kategorii „rozrywka, także on-line” 

(posiadające kod kategorii akceptanta: 7832, 7932, 7933, 7996, 7993, 7998, 5815, 4899, 

4816, 7841, 7994), 

c. mOkazja - mOk_Restauracja – do wykorzystania w kategorii „jedzenie na mieście i na 

wynos” (posiadające kod kategorii akceptanta: 5812, 5813, 5814, 5811, 5262), 

d. mOkazja - mOk_Market – do wykorzystania w kategorii „zakupy spożywcze” (posiadające 

kod kategorii akceptanta: 5411, 5499), 

e. mOkazja - mOk_Elektornika – do wykorzystania w kategorii „ebooki i audiobooki” 

(posiadające kod kategorii akceptanta: 5942, 8299, 4816, 8999, 5815), 

f. mOkazja - mOk_Drogeria – do wykorzystania w kategorii „drogerie i perfumerie” 

(posiadające kod kategorii akceptanta: 5977, 7298, 5912),  

g. mOkazja - mOk_Moda – do wykorzystania w kategorii „odzież” (posiadające kod kategorii 

akceptanta: 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5698, 5699, 

5948), 

otrzyma dwie mOkazje, każdą o wartości do 100 PLN, w wybranej przez siebie kategorii 

udostępnionej w promocji mOkazje w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej.  

- 2 albo gadżet w postaci głośnika marki JBL GO ESSENTIAL.  

Uczestnik Promocji w czasie trwania Promocji może otrzymać maksymalnie 1 głośnik albo 1 mOkazję, 

bez względu na liczbę założonych rachunków eKonto możliwości, eKonto osobiste lub eKonto 

Intensive. Fakt otrzymania głośnika JBL GO ESSENTIAL, o którym mowa w punkcie II.3. musi być 

potwierdzony podpisem przez Uczestnika Promocji na niniejszym Regulaminie. Głośniki nie podlegają 

wymianie na ekwiwalent pieniężny.   

4. Zasady wykorzystania mOkazji określone są w pkt. III niniejszego regulaminu oraz w Regulaminie 

promocji mOkazje w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej. Oferta dostępna jest wyłącznie 

dla Uczestników Promocji. 

 

III. Zasady korzystania z oferty mOkazji „mOkazja – mOk_Dom”, „mOkazja – mOk_Rozrywka”, 

„mOkazja – mOk_Restauracja”, „mOkazja – mOk_Market”, „mOkazja – mOk_Elektronika”, 

„mOkazja – mOk_Drogeria”, „mOkazja – mOk_Moda” 

 

1. Objaśnienie pojęć: 

a. „mOkazja – mOk_Dom” lub „mOkazja – mOk_Rozrywka” lub „mOkazja – 

mOk_Restauracja” lub „mOkazja – mOk_Market” lub „mOkazja – mOk_Elektronika”  lub 

„mOkazja – mOk_Drogeria” lub „mOkazja – mOk_Moda” - oferta  dwóch mOkazji, każda o 

wartości do 100 PLN zwrotu za zakup usług lub towarów dokonany kartą płatniczą, BLIKiem 

(zgodnie z Regulaminem usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości 

detalicznej mBanku S.A) lub zbliżeniowo telefonem dzięki Aplikacji Mobilnej z wyłączeniem 

kart wydanych do rachunków prowadzonych w walutach innych niż złoty polski oraz z 

wyłączeniem płatności typu PayPal.  

b. Karta płatnicza - karta debetowa lub karta kredytowa mBanku.  

c. Karta kredytowa - karta płatnicza, karta główna lub dodatkowa umożliwiająca korzystanie 

z kredytu, wydana przez mBank na mocy posiadanej licencji organizacji płatniczej, której 

znak akceptacji jest umieszczony na Karcie.  

2. Uczestnicy Promocji przystępują jednocześnie do promocji mOkazje w serwisie transakcyjnym 

i aplikacji mobilnej organizowanej przez mBank SA. 



3. Oferta mOkazji „mOkazja – mOk_Dom” lub „mOkazja – mOk_Rozrywka” lub „mOkazja – 

mOk_Restauracja” lub „mOkazja – mOk_Market” lub „mOkazja – mOk_Elektronika” lub 

„mOkazja – mOk_Drogeria” lub „mOkazja – mOk_Moda” zostanie automatycznie 

uruchomiona w serwisie transakcyjnym Banku pierwszego dnia pierwszego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym został otwarty rachunek, o którym mowa w pkt. II.2.B.  

4. Warunkiem otrzymania zwrotu w wybranej przez Uczestnika Promocji kategorii do 100 PLN w 

ramach mOkazji I oraz zwrotu do 100 PLN w ramach mOkazji II jest dokonanie transakcji kartą 

płatniczą, BLIKiem (zgodnie z Regulaminem usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A) lub zbliżeniowo telefonem dzięki Aplikacji Mobilnej z 

wyłączeniem kart wydanych do rachunków prowadzonych w walutach innych niż złoty polski 

oraz z wyłączeniem płatności typu PayPal, w punktach handlowo-usługowych (w tym także 

online) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej należących do wybranej przez Uczestnika promocji 

kategorii, o której mowa w pkt II. 3 Regulaminu: w przypadku mOkazji I o wartości do 100 PLN 

- w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

został uruchomiony rachunek, a w przypadku mOkazji II o wartości do 100 PLN w okresie od  

pierwszego do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został 

uruchomiony rachunek, oraz spełnienie warunków dla otrzymania zwrotu 100 PLN w ramach 

mOkazji I. Uczestnik może otrzymać 2 zwroty w kwocie odpowiadającej równowartości 

dokonanych zakupów zgodnie z zasadami Regulaminu. 

 

Przykład I:  

Uczestnik Promocji otworzył konto w styczniu wybierając kategorię „mOkazja – 

mOk_Dom”. W lutym zrobił zakupy w sklepach posiadających kod akceptanta wybranej 

przez siebie kategorii zgodny z wymienionymi w pkt. II.3. za kwotę 30,00 PLN. Za zakupy w 

lutym otrzyma zwrot w wysokości 30 PLN. W marcu Uczestnik promocji ponownie zrobił 

zakupy w tym samym sklepie w kwocie 120 PLN – Uczestnik za zakupy w marcu otrzyma 

zwrot w wysokości 100 PLN).  

 

Przykład II: 

Uczestnik Promocji otworzył konto w styczniu wybierając kategorię „mOkazja – 

mOk_Dom”. W lutym zrobił zakupy w sklepach posiadających kod akceptanta wybranej 

przez siebie kategorii zgodny z wymienionymi w pkt. II.3. za kwotę 120,00 PLN. Za zakupy w 

lutym otrzyma zwrot w wysokości 100 PLN. W marcu Uczestnik promocji nie zrobił zakupów 

w sklepach posiadających kod akceptanta wybranej przez siebie kategorii zgodny z 

wymienionymi w pkt. II.3– Uczestnik za zakupy w marcu nie otrzyma zwrotu.  

 

Przykład III: 

Uczestnik Promocji otworzył konto w styczniu wybierając kategorię „mOkazja – 

mOk_Dom”. W lutym nie zrobił zakupów w sklepach posiadających kod akceptanta 

wybranej przez siebie kategorii zgodny z wymienionymi w pkt. II.3. Uczestnik zrobił zakupy 

dopiero w marcu za kwotę 100 PLN. Uczestnik nie otrzyma zwrotu za zakupy w marcu. 

Warunkiem uzyskania zwrotu za zakupy w marcu jest wykorzystanie mOkazji I, tj. spełnienie 

warunków dla uzyskania zwrotu za zakupy w lutym.  

 

5. W ramach oferty mOkazji „mOkazja – mOk_Dom” lub „mOkazja – mOk_Rozrywka” lub 

„mOkazja – mOk_Restauracja” lub „mOkazja – mOk_Market” lub „mOkazja – 

mOk_Elektronika” lub „mOkazja – mOk_Drogeria” lub „mOkazja – mOk_Moda” Uczestnik 

Promocji może wykonać dowolną liczbę transakcji spełniających warunki opisane w pkt. III.4. 



Łączna kwota zwrotu za mOkazję I wynosi do 100 PLN. Łączna kwota zwrotu za mOkazję II 

wynosi do 100 PLN. 

6. Zwroty w złotych polskich na rachunek osobisty posiadany w mBanku przez Uczestnika 

Promocji zostaną zrealizowane w ciągu maksymalnie 60 dni od dnia rozliczenia transakcji 

spełniającej/spełniających warunki, o których mowa w pkt III.4. 

7. Zwrot, o którym mowa pkt III.4. zrealizowany będzie na rachunek osobisty klienta, którego 

jest posiadaczem, i z którego została wykonana płatność/płatności za zakupy w mOkazjach. 

8. Uzyskany zwrot, o którym mowa w pkt III.4., 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.2014, poz.361).  

 

IV.  Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji. Funkcje Inspektora 

ochrony danych osobowych pełni Monika Gierałtowska-Karpowicz, z którą Uczestnicy Promocji 

mogą skontaktować się pod adresem rodo@mfinanse.pl. Organizator będzie przetwarzać dane 

osobowe Uczestników Promocji wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji oraz w celu 

przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych przez Organizatora jest realizacja Umowy (realizacja Promocji z Uczestnikami 

Promocji). Uczestnicy Promocji podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich 

niepodanie może uniemożliwić realizację Promocji przez Organizatora. Dane osobowe 

Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres trwania Promocji oraz po zakończeniu 

Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników Promocji roszczeń z tytułu 

uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe Uczestników 

Promocji zostaną zanonimizowane. Za pośrednictwem  kontakt@mfinanse.pl Uczestnicy 

Promocji mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia, mogą 

żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnicy 

Promocji mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony 

swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem 

https://uodo.gov.pl/  

2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, na stronie 

www.mfinanse.pl oraz w mKiosku. 

3. Złożenie reklamacji związanych z uczestnictwem w Promocji wymaga: wypełnienia formularza 

reklamacyjnego, który znajduje się na stronie internetowej: https://mfinanse.pl/informacje-

prawne/, wskazania w jego treści nr RAC oraz:  

a. przesłania formularza na adres korespondencyjny: mFinanse S.A. ul. Kilińskiego 74, 90-

119 Łódź lub 

b. przesłania formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

reklamacje@mfinanse.pl z tematem wiadomości: „Promocja – mOkazja i mUpominek 

na święta” lub 

c. złożenia formularza w dowolnym mKiosku mBanku (wyspa handlowa) znajdującym 

się na terenie galerii handlowej. 

4. Szczegółowe zasady dotyczące reklamacji zawiera Regulamin przyjmowania i rozpatrywania 

reklamacji przez mFinanse S.A. dostępny u Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.mfinanse.pl. 

5. Niezależnie od procedury reklamacyjnej Uczestnikowi przysługuje również prawo dochodzenia 

roszczeń na drodze sądowej. 

mailto:kontakt@mfinanse.pl
https://uodo.gov.pl/
http://www.mfinanse.pl/
https://mfinanse.pl/informacje-prawne/
https://mfinanse.pl/informacje-prawne/


6. Do spraw nieujętych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 

cywilnego. 

7. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków 

oszczędnościowo-rozliczeniowych, a także korzystania z kart płatniczych są określone w Taryfie 

prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. 

oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach 

bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank) dostępnych na 

https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/ind/  i 

https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/konta/regulaminy/ . 

8. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z mOkazji określa Regulamin promocji mOkazje 

w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej dostępny na stronie: 

https://www.mbank.pl/indywidualny/uslugi/mokazje/mokazje/ 

 

V.  Oświadczenie 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

•  biorę udział w Promocji pod nazwą „mOkazja i mUpominek na święta”, 

•  wybrałem/-am mOkazję jedną z siedmiu kategorii za zakupy, w której przysługuje mi zwrot, 

tj.: 

  „mOkazja – mOk_Dom” 

  „mOkazja – mOk_Rozrywka” 

  „mOkazja – mOk_Restauracja” 

  „mOkazja – mOk_Market” 

  „mOkazja – mOk_Elektronika” 

  „mOkazja – mOk_Drogeria” 

  „mOkazja – mOk_Moda” 

•  wybrałem/-am głośnik JBL GO ESSENTIAL, 

•  otrzymałem Regulamin Promocji, 

 

przystępując do Promocji mam świadomość, że mFinanse S.A. uprawniona jest do wprowadzenia 

podobnych promocji po zakończeniu czasu trwania Promocji o nowych parametrach, uzależnionych 

od decyzji Organizatora Promocji. 

……………………………………………. 

Miejscowość, data, podpis Uczestnika Promocji 
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Załącznik nr 1 do regulaminu promocji „mOkazja i mUpominek na święta” 

L.p. Data akcji Miejsce akcji promocyjnej 

1 06.12.2022 Centrum Handlowe Platan, ul. Plac Teatralny 12, Zabrze 41-800 

2 06.12.2022 Centrum Handlowe Gemini Park, ul. Towarowa 2C, Tychy 43-100 

3 06.12.2022 Centrum Handlowe Auchan Piaseczno, ul. Puławska 46, Piaseczno 05-500 

4 07.12.2022 Centrum Handlowe M1, ul. Grzecznarowskiego 28, Radom 26-600 

5 09.12.2022 Centrum Handlowe Tulipan, ul. Piłsudskiego 94, Łódź 92-202 

6 09.12.2022 Centrum Handlowe Victoria, ul. 1 Maja 64, Wałbrzych 58-300 

7 09.12.2022 Centrum Handlowe Galeria Piastów, ul. NMP 9, Legnica 59-220 

8 09.12.2022 Centrum Handlowe Solaris, ul. Plac Kopernika 16, Opole 45-040 

9 09.12.2022 Centrum Handlowe Korona, ul. Krzywoustego 126, Wrocław 51-421 

10 09.12.2022 Galeria Zdrój, ul. Podhalańska 26, Jastrzębie Zdrój 44-335 

11 09.12.2022 
Centrum Handlowe Krokus, ul. Gen. Bora-Komorowskiego 37, Kraków 30-
876 

12 09.12.2022 Centrum Handlowe Trzy Korony, ul. Lwowska 80, Nowy Sącz 33-300 

13 10.12.2022 Centrum Handlowe Vivo, ul. Bieszczadzka 29, Krosno 38-400 

14 10.12.2022 Centrum Handlowe Korona, ul. Warszawska 26, Kielce 25-312 

15 10.12.2022 Centrum Handlowe Bronowice, ul. Stawowa 61, Kraków 31-313 

16 10.12.2022 Centrum Handlowe Cing Cross Praga, ul. Jubilerska 1/3, Warszawa 04-190 

17 11.12.2022 Centrum Handlowe Ferio, ul. Ogrodowa 31a, Konin 62-571 

18 11.12.2022 Galeria Veneda, ul. Zawadzka 38, Łomża 18-400 

19 11.12.2022 Galeria Bursztynowa, ul. Augusta Emila Fieldorfa "Nila"  28, Ostrołęka 07-410 

20 13.12.2022 Centrum Handlowe Turzyn, ul. Bohaterów Warszawy 42, Szczecin 70-342 

21 14.12.2022 Centrum Handlowe Forum Koszalin, ul. Paderewskiego 1, Koszalin 75-736 

22 15.12.2022 Centrum Handlowe Gondola, ul. Piłsudskiego 31C, Legionowo 05-120 

23 16.12.2022 Centrum Handlowe Tkalnia, ul. Grobelna 8, Pabianice 95-200 



24 16.12.2022 Centrum Handlowe Korona, ul. Krzywoustego 126, Wrocław 51-421 

25 16.12.2022 Centrum Handlowe M1, ul. Kisielewskiego 8/16, Częstochowa 42-200 

26 16.12.2022 Galeria Katowicka, ul. 3-go Maja 30, Katowice 40-097 

27 16.12.2022 Centrum Handlowe Auchan, ul. Szczęśliwa 3, Gdańsk 80-176 

28 16.12.2022 Centrum Handlowe Rondo, ul. Kruszwicka 1, Bydgoszcz 85-213 

29 16.12.2022 Galeria Pestka, al. Solidarności 47, Poznań 61-696 

30 16.12.2022 Galeria KEN Center, ul. Ciszewskiego 15, Warszawa 02-777 

31 17.12.2022 Centrum Handlowe Ogrody, ul. Płk. Dąbka 152, Elbląg 82-300 

32 19.12.2022 Centrum Handlowe Atrium Felicity, al. Witosa 32, Lublin 20-315 

33 22.12.2022 Centrum Handlowe Wzorcownia, ul. Kilińskiego 3, Włocławek 87-800 

34 22.12.2022 Galeria Aura, ul. Piłsudskiego 16, Olsztyn 10-576 

35 23.12.2022 Galeria Sfera, ul. Mostowa 5, Bielsko-Biała 43-300 

36 23.12.2022 Centrum Handlowe M1, ul. Będzińska 80, Czeladź 41-250 

 

 


