Uczestnik Programu otrzyma Premię w wysokości 300 zł za każdego
Nowego Klienta, który założy jeden z rachunków firmowych typu: mBiznes
Konto oraz w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku aktywuje usługę
mKsięgowości, jeżeli zachodzą łącznie wszystkie poniższe warunki:
a. Uczestnik Programu zarejestruje się w Programie oraz przystąpi do
danej edycji Programu po zalogowaniu na swoje konto na stronie
www.PolecamBank.pl klikając w przycisk oznaczający akceptację
przystąpienia do edycji 4/2016 oraz potwierdzenie poprawności danych;
b. na podstawie wniosku złożonego w trakcie trwania Programu
zawierającego dziesięć ostatnich cyfr numeru rachunku osobistego osoby
polecającej (Uczestnika Programu) Nowy Klient zawrze z mBankiem
umowę o prowadzenie rachunku;
c. Nowy Klient zawnioskuje o kartę debetową do rachunku;
d. Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku;
e. Uczestnik Programu aktywnie korzysta z rachunku.
Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w okresie 60 dni od dnia
otwarcia rachunku dokona on kartą debetową lub kartami debetowymi
wydanymi do rachunku płatności w placówkach handlowych lub
usługowych honorujących płatności kartą, na łączną kwotę minimum 200
zł. Uczestnik Programu aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w miesiącu
kalendarzowym poprzedzającym wypłatę Premii – spełni on co najmniej
jeden z następujących warunków:
a. dokona dowolnego przelewu ze swojego rachunku osobistego w
mBanku na rachunek w innym banku; lub
b. dokona dowolnej płatności lub wypłaty gotówki wykonanej za pomocą
karty debetowej lub kredytowej wydanej przez mBank na podstawie
umowy o korzystanie z takiej karty przez osobę fizyczną, niezwiązanej z
prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą; lub
c. jego rachunek osobisty w mBanku zostanie zasilony z rachunku
prowadzonego w innym banku.
Wskazana powyżej stawka Premii za polecenie rachunku obowiązuje w
czasie trwania edycji 4/2016 Programu PolecamBank od 01.12.2016 r. do
28.02.2017 r. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie oraz
warunki uzyskania Premii za polecenie rachunku firmowego opisane są w
Regulaminie Programu „PolecamBank – edycja 4/2016” znajdującym się
na stronie www.polecambank.pl/regulamin.html

