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PROMOCJA „Intensywnie do celu” W PIGUŁCE 

Promocja polega na przyznaniu nagród: 

 do 150 zł za płatności kartą i/lub BLIKiem; 

 do 300 zł premii za regularne oszczędzanie na rachunku „Moje cele”;  

Aby odebrać premie należy założyć mKonto Intensive wraz z kartą do konta oraz rachunkiem 

„Moje cele”. Nagrodą dodatkową w promocji jest zwolnienie z opłaty za konto oraz kartę 

Visa Świat Intensive (jeżeli założymy ją na jednym wniosku z kontem) przez okres 6 

miesięcy.  

CZAS TRAWANIA PROMOCJI – do 31.08.2018 r. to czas, w którym musimy 

zawnioskować o konto z kartą i rachunkiem oszczędnościowym oraz podpisać umowę o 

konto.   

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI – do promocji możne przystąpić każdy kto 

od 1.01.2016 r. nie był i nadal nie jest posiadaczem lub współposiadaczem rachunku 

oszczędnościowego lub oszczędnościowo-rozliczeniowego (o nr rozliczeniowych: 1140 2004 

lub 1140 2017) w mBanku. 

JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?  

#1 KROK - do 31.08.2018 r. przejdź na dedykowaną przez Bank stronę internetową i załóż 

mKonto Intensive wraz z kartą (pamiętaj, że ma to być konto indywidualne, a nie wspólne np. 

z żoną), podczas składania wniosku:  

 zwróć uwagę na to jaką wybierasz kartę, docelowo zaznaczona jest karta Visa Świat 

Intensive (wielowalutowa) - przypominam, że ona po 6 miesiącach będzie płatna, 

jeżeli chcesz mieć kartę która będzie cały czas bezwarunkowo darmowa to wybierz 

kartę klasyczną: Visa Intensive lub MasterCard Intensine 

 zaznacz, że chcesz założyć również konto do oszczędzania "Moje cele" - opcja 

zaznaczenia jest możliwa po wyborze karty; 

 zaznacz oświadczenie o treści: "Przystępuję do Promocji zgadzam się na dostarczenie 

jej regulaminu przez stronę internetową mBanku". 

Następnie, również do 31.08.2018 roku podpisz umowę o mKonto Intensive z kartą - w 

placówce lub przy kurierze.  

#2 KROK - w ciągu kolejnych, pełnych 5 miesięcy kalendarzowych (podpiszesz umowę w 

sierpniu więc od września) spełniaj powtarzalnie (czyli w każdym miesiącu) po 3 warunki:  



 zapewniaj wpływ na konto w kwocie min. 7 000 zł - może być to wpływ z Twojego 

konta, ale w innym Banku. Pieniądze muszą być w danym miesiącu zaksięgowane na 

koncie, ale po ich zaksięgowaniu możesz przelać je sobie dalej; 

 min. 1 raz w każdym miesiącu zaloguj się do aplikacji mobilnej mBanku; 

 płać kartą i/lub BLIKiem za zakupy w punktach handlowo-usługowych jak to 

przekazuje regulamin "płatności kartą za zakupy w sklepie" i w zależności od tego ile 

wykonasz płatności (nie jest ważne na jaką kwotę) taką otrzymasz premię: 

 od 5 do 9 płatności – 10 zł premii 

 od 10 do 14 płatności – 20 zł premii 

 15 płatności i więcej – 30 zł premii 

To wszystko! Premie będą wypłacane w miesiącu następującym po miesiącu, w którym 

spełniliśmy ww. warunki. 

#3 KROK – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu podpisania umowy o konto 

(czyli od września) przez 6 kolejnych miesięcy przelewaj na rachunek „Moje cele” min. 200 

zł. Za każdy miesiąc, w którym zapewnisz wpływ otrzymasz 50 zł.  

Pamiętaj tylko, aby nie wypłacać pieniędzy z rachunku ponieważ wtedy w kolejnych 

miesiącach nie otrzymasz premii za oszczędzanie.  

To wszystko! Nagrodę odbierasz w miesiącu następującym po miesiącu spełnienia 

warunków.  

 

WSKAZÓWKI  

 W PROMOCJI ZAKŁADAMY MKONTO INTENSIVE WRAZ Z KARTĄ ORAZ 

RACHUNKIEM „MOJE CELE” ; 

 WPŁYW 7 000 ZŁ MOŻE POCHODZIĆ Z TWOJEGO KONTA W INNYM 

BANKU; 

 ZAKŁADASZ KONTO INDYWIDUALNE I NIE MOŻESZ ZMIENIĆ GO NA 

KONTO WSPÓLNE; 

 JEŻELI CHODZI O ZWROT ZA PŁATNOŚCI ISTOTNA JEST ILOŚĆ 

WYKONANYCH PŁATNOŚCI, A NIE KWOTA NA JAKĄ JE WYKONASZ; 

 ABY NIE ZAPOMNIEĆ O PRZELEWACH 200 ZŁ NA „MOJE CELE” USTAW 

SOBIE ZLECENIE STAŁE; 

 DO ZWROTÓW ZA PŁATNOŚCI NIE BĘDĄ LICZONE TRANSAKCJE 

ZWRÓCONE; 

 PAMIĘTAJ, ŻE PO ODEBRANIU NAGRÓD MOŻESZ ZAMKNĄĆ KONTO.  

 

 

https://www.mbank.pl/indywidualny/aplikacja-mobilna/pytania-odpowiedz/


 

 


