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Zasady promocji „Polityka Insight Premium dla klientów korporacyjnych mBank S.A.”

Trzymiesięczny darmowy dostęp do serwisu Polityka Insight Premium czeka na klientów korporacyjnych mBanku, którzy
do 31 stycznia 2018 roku aktywują aplikację mobilną mBank CompanyMobile.
Szczegółowe

informacje

na

temat

mBank

CompanyMobile

zamieściliśmy

na

naszej

stronie

internetowej:

https://www.mbank.pl/msp-korporacje/bankowosc-elektroniczna/bankowosc-mobilna/mbank-companymobile/.
Polityka Insight Premium to centrum analiz polityczno-gospodarczych z zakresu polityki, makroekonomii, spraw
europejskich, gospodarki, bezpieczeństwa, prawa i spraw społecznych. Serwis jest dostępny w języku polskim i angielskim
poprzez aplikację mobilną, email lub stronę internetową https://www.politykainsight.pl/.
Poniżej zamieszczamy szczegółowe zasady promocji. Przyjęliśmy w nich następujące skróty:
•

Promocja –> promocja „Polityka Insight Premium dla klientów korporacyjnych mBank S.A.,

•

Bank -> mBank S.A. z siedzibą w Warszawie,

•

Klient -> klient Banku, korzystający z internetowego systemu bankowości elektronicznej mBank CompanyNet,

•

aplikacja mBank CompanyMobile -> oprogramowanie, które umożliwia dostęp do systemu bankowości

•

Właściciel serwisu – Polityka Info sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Słupeckiej 6 (KRS 0000345242, NIP

elektronicznej mBank CompanyNet za pośrednictwem urządzenia mobilnego
7010211883), będąca właścicielem Polityki Insight Premium.

Zasady korzystania z Promocji:
1.

Promocja obejmuje Klientów, którzy od 18.12.2017 do 31.01.2018 r. aktywowali po raz pierwszy aplikację mBank
CompanyMobile.

2.

Kod promocyjny otrzyma od Banku pierwszych 500 Klientów, którzy aktywują aplikację mBank CompanyMobile
w okresie wskazanym w pkt 1 oraz przystąpią do Promocji.

3.

Aby przystąpić do Promocji, należy wysłać do …. „Wiadomość do Banku” poprzez formularz komunikacyjny dostępny
w systemie bankowości elektronicznej mBank CompanyNet.
Wiadomość musi zawierać adres e-mail, na który Bank powinien przesłać kod promocyjny oraz oświadczenie Klienta
o przystąpieniu do Promocji i akceptacji Zasad korzystania z Promocji (o treści: „Oświadczam, że przystępuję
do promocji Polityka Insight Premium dla klientów korporacyjnych mBank S.A. Oświadczam, że przed przystąpieniem
do Promocji zapoznałem się z treścią zasad promocji Polityka Insight Premium dla klientów korporacyjnych mBank
S.A., akceptuję ich postanowienia i przyjmuję je do stosowania.”).
Do 28.02.2018 roku Bank prześle Klientowi kod promocyjny (na wskazany adres e-mail) oraz link do formularza
rejestracyjnego (w „Wiadomości do użytkownika” w systemie mBank Company Net).

4.

Warunkiem uzyskania dostępu do serwisu Polityka Insight Premium są: wypełnienie formularza rejestracyjnego
(podanie danych wymaganych przez Właściciela serwisu) oraz aktywacją konta w serwisie do 30.04.2018 roku
poprzez link wysłany przez Bank w "Wiadomości do użytkownika”.

5.

Właściciel serwisu zastrzega możliwość odmowy udzielenia dostępu do serwisu Polityka Insight Premium Klientom,
którzy: są abonentami Polityki Insight Premium, prowadzą działalność w branży medialnej lub działalność
konkurencyjną wobec Właściciela serwisu. Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielenia dostępu
do serwisu Polityka Insight Premium.

6.

Kod promocyjny uprawnia do bezpłatnego dostępu do aplikacji i serwisu Polityka Insight Premium przez
3 miesiące od dnia rejestracji (dostęp wygaśnie automatycznie po tym czasie).

7.

Klienci, którzy będą zainteresowani dalszym dostępem do serwisu „Polityka Insight Premium”, a którzy nie byli
wcześniej abonentami Polityki Insight Premium, będą mogli wykupić roczny dostęp do aplikacji i serwisu „Polityka
Insight Premium” na preferencyjnych warunkach, przedstawionych przez Właściciela serwisu.

8.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach stosuje się odpowiednio postanowienia: „Regulaminu
otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.” albo Regulaminu

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 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 wg stanu na dzień 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych.

„Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.” – zależnie od tego, czy Bank zawarł
z Klientem Umowę ZURB czy Umowę mBank CompanyNet.
Wszelkie prawa do aplikacji i serwisu Polityka Insight Premium należą do Właściciela serwisu. Bank nie gwarantuje i nie
ponosi odpowiedzialności za działanie aplikacji i serwisu Polityka Insight Premium ani kompletność, prawidłowość
i rzetelność informacji w nich zawartych.
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