
 

 
 

Promocja: „Opłacaj rachunki w DPF, zyskaj 

zasilenie konta mPay” 

 
Czas trwania promocji: 11.05.2016 – 30.06.2016  

Nazwa Promocji : „Opłacaj rachunki w DPF, zyskaj zasilenie konta mPay”  

 
 

§1. Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem Promocji, prowadzonego pod nazwą: „Opłacaj rachunki w 

DPF, zyskaj zasilenie konta mPay” jest mPay S.A z siedzibą w Warszawie, 
ul Grochowska 21a, 04-186 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000172708, z 
kapitałem w wysokości 7 320 000 PLN NIP: 521-325-82-16 

REGON:015506707 zwany dalej „mPay” („Organizator”).  
2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeszowa w dniach od 11.05.2016 r. 

do 30.06.2016 r. 
3. Osoba biorąca udział w Promocji (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę 

na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu Użytkownika systemu 

mPay dostępnego pod adresem internetowym: 
http://www.mpay.pl/pomoc-i-informacja/regulamin/  

4. Udział w Promocji jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników 
Konkursu zgody na przetwarzanie przez mPay S.A. ich danych osobowych 
w celach marketingowych, w tym na wysyłanie informacji handlowych droga 

elektroniczną.  
5. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wglądu do przekazanych 

danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.  
6. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą na przetwarzanie przez 

Organizatora Promocji danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji.  

 
  



§2. Zasady udziału w Promocji 

1. Uczestnikiem Promocji jest osoba, która: 
a) jest zweryfikowanym Uczestnikiem Programu Bonusowego Dobry Punkt  

b) zainstaluje aplikację mobilną „mPay płatności mobilne” w dniach od 
11.05.2016 r. do 30.06.2016 r. 

c) opłaci co najmniej jeden rachunek w dowolnej placówce Dobry Punkt 

Finansowy w Rzeszowie: 
- ul. Podwisłocze 30/6a (pasaż handlowy) 
- ul. Targowa 4/32 (Hala Targowa) 

- ul. Bohaterów 2 (Delikatesy Społem) 
- ul. Lisa-Kuli 19 (Galeria Graffica) 

2. Każdy Uczestnik, który spełnia warunki zgodnie z §2 ust. 1, otrzyma 
promocyjne zasilenie swojej portmonetki w wysokości 1 PLN za każdy 

opłacony rachunek z wykorzystaniem Karty Identyfikacyjnej Programu 
bonusowego Dobry Punkt. 

3. Maksymalne zasilenie portmonetki mPay dla jednego Uczestnika wynosi 5 

PLN.  
4. Uczestnik może wykorzystać promocyjne doładowanie na dowolną usługę 

Systemu mPay  
5. Zasilenie konta osoby zarejestrowanej w mPay nastąpi po rejestracji w 

usłudze Systemu mPay w najszybszym możliwym czasie.  

6. Jeżeli Uczestnik, który wziął udział w promocji nie wykona żadnej transakcji 
w ciągu 3 miesięcy od dnia aktywacji usługi mPay, kwota promocyjnego 

zasilenia zostanie cofnięta.  
 

 

§3.Postanowienia końcowe 
1. mPay S.A. zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji 

w dowolnym terminie bez konieczności podawania przyczyny.  

2. Regulamin korzystania z usługi mPay jest dostępny na stronie 

http://www.mpay.pl/pomoc-i-informacja/regulamin/  
3. Regulamin obowiązuje od dnia 11.05.2016 r., wraz z późniejszymi 

zmianami, a wszelkie zmiany niniejszego regulaminu stają się 
obowiązujące z chwilą opublikowania na stronie internetowej 

www.mPay.pl 


