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REGULAMIN PROMOCJI 

„PREMIUM ZA AKCJE” 

 

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Premium za akcje” (dalej: „Promocja”) jest mPay Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-013) przy ul. Jasnej 1 lok. 421, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, NIP: 5213258216, kapitał 

zakładowy i wpłacony: 10.109.967,60 zł (dalej: „Organizator”). 

2. Promocja organizowana jest od 1 stycznia 2023 r. do momentu odwołania jej przez Organizatora. 

3. Pojęciom niezdefiniowanym w niniejszym Regulaminie promocji „Premium za akcje” (dalej: 

„Regulamin”) nadaje się znaczenie wynikające z Regulaminu Aplikacji mPay (w przypadku 

Użytkowników korzystających z instrumentu płatniczego ograniczonej sieci) lub Regulaminu 

Instrumentu Płatniczego mPay (w przypadku Użytkowników korzystających z instrumentu 

płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych). 

4. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

5. Promocja polega bezpłatnym udostępnieniu, Użytkownikom biorącym udział w Promocji (dalej 

„Uczestnikom”) wersji Premium Aplikacji mPay na okres 12 miesięcy (dalej „Okres promocyjny”). 

6. Warunkami uczestnictwa w Promocji są: 

a. zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, 

b. ukończenie procesu Weryfikacji w trybie i na zasadach opisanych w „Regulaminie 

Instrumentu Płatniczego mPay” 

c. posiadanie przez Użytkownika minimum 900 akcji spółki mPay (dalej „Pakiet akcji”). 

7. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien: 

a. odwiedzić stronę internetową https://www.mpay.pl/mpay-premium/ 

b. uzupełnić formularz przystąpienia do Promocji (dalej „Formularz”) podając swoje imię i 

nazwisko, numer telefonu a także załączyć dokument potwierdzający posiadanie Pakietu 

akcji oraz zaznaczyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem. 

c. dokonać procesu Weryfikacji – o ile nie został dokonany wcześniej. 

8. Dane podane w Formularzu powinny być zgodne z danymi Użytkownika zarejestrowanymi w 

systemie mPay oraz z danymi zawartymi w dokumencie potwierdzającym posiadanie Pakietu 

akcji. 

9. Dokument potwierdzający posiadanie Pakietu akcji powinien zawierać co najmniej: 

a. imię i nazwisko osoby dla której został wystawiony, 
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b. oznaczenie podmiotu który wystawił dokument, 

c. datę w której został wystawiony, 

d. informację dotyczącą posiadanej liczby akcji spółki mPay (kod ISIN –PLMPAY000017).  

10. Organizator włączy Uczestnikowi na Okres Promocyjny wersję Premium Aplikacji mPay, w 

terminie 14 dni od spełnienia wszystkich warunków opisanych w ust. 6. Dzień włączenia 

Uczestnikowi wersji Premium jest pierwszym dniem Okresu Promocyjnego. 

Przykład: Jeżeli Organizator włączy wersję Premium Uczestnikowi w dn. 17 stycznia 2023 r. to 

Okres Promocyjny trwa do 16 stycznia 2024 r.  

11. Promocja jest przeprowadzana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. Użytkownik korzystający z Promocji może złożyć Reklamację na zasadach opisanych w 

Regulaminie Aplikacji mPay.  

13. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji Promocji. W 

powyższym zakresie Organizator występuje w charakterze administratora danych osobowych 

Użytkownika. Pozostałe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, 

w tym informacje o przysługujących Użytkownikowi uprawnieniach związanych z przetwarzaniem 

jego danych przez Organizatora są dostępne w Polityce prywatności dostępnej na stronie 

internetowej www.mpay.pl. 

14. Promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

15. Organizator może zdecydować z ważnych powodów o wstrzymaniu Promocji, o czym poinformuje 

Użytkownika za pośrednictwem prowadzonej strony internetowej oraz poprzez wiadomość 

wysłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika. 

16. Treść Regulaminu udostępniana jest na stronie internetowej prowadzonej przez Organizatora 

oraz w siedzibie Organizatora. 

17. Udział w Promocji może łączyć się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez 

Organizatora. 

18. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. 

Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w każdym czasie, o czym 

poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz 

za pośrednictwem prowadzonej strony internetowej. 
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