
 

mPay SA  z siedzibą w Warszawie  I   ul. Jasna 1 lok. 421  I  00-013 Warszawa  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  I  KRS: 0000172708  I  NIP: 5213258216 

Kapitał zakładowy i wpłacony w wysokości: 10 109 967,60 zł  I  www.mPay.pl 
v. 1.0-01092022  1 

 

REGULAMIN PROMOCJI  

„MPAY DLA FIRM NA START” 
 

1. Organizatorem promocji pod nazwą „mPay dla firm na start” (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. Pojęciom niezdefiniowanym w niniejszym Regulaminie promocji „mPay dla firm na start” (dalej: 

„Regulamin”) nadaje się znaczenie wynikające z Regulaminu mPay dla firm. 

3. Uczestnikiem promocji może być Klient, który założy Konto (dokona Rejestracji) w Portalu do 31 

grudnia 2022 roku, do godziny 23:59 (dalej: „Uczestnik”). 

4. Promocja polega na tym, że od Klientów, którzy założyli Konto w Portalu w terminie podanym w 

ust. 3 powyżej, Organizator będzie pobierał niższe, promocyjne stawki opłat za korzystanie z Usług 

w miesiącu, w którym dokonano Rejestracji oraz w 3 kolejnych i następujących po sobie 

miesiącach, zgodnie z promocyjną Tabelą Opłat i Prowizji, która stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

5. Promocja jest przeprowadzana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Klient korzystający z Promocji może złożyć Reklamację na zasadach opisanych w Regulaminie 

mPay dla firm.  

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

W powyższym zakresie Organizator występuje w charakterze administratora danych osobowych 

Uczestnika. Pozostałe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, w 

tym informacje o przysługujących Uczestnikowi uprawnieniach związanych z przetwarzaniem jego 

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

www.mpay.pl. 

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

hazardowych. 

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

Uczestnika za pośrednictwem prowadzonej strony internetowej lub Portalu. 

10. Organizator świadczy Usługi dla Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie mPay dla 

firm. 

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

Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 

http://www.mpay.pl/
file:///C:/Users/wasia/Desktop/www.mpay.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu – promocyjna Tabela Opłat i Prowizji 

 

Prowizje pobierane przez mPay za zasilenia mRachunku 

Forma zasilenia mRachunku Prowizja należna mPay 

Przelew bankowy  0 zł* 

Pay-by-link 2% od kwoty zasilenia 

Karta płatnicza  2% od kwoty zasilenia  

 

Opłaty za korzystanie z Usług (promocyjne plany rozliczeniowe) 

Plan 

rozliczeniowy 

Zakres usług świadczonych przez mPay Promocyjna opłata 

należna mPay 

Simple 

1. Możliwość korzystania tylko z jednej wybranej 

Usługi; 

2. Generowanie raportów transakcyjnych; 

3. Elektroniczne dokumenty księgowe; 

4. Wsparcie BOK; 

5. Powiadomienia SMS o stanie środków na 

mRachunku; 

6. Możliwość dodania maksymalnie 10 Pojazdów lub 

Użytkowników. 

6 (sześć) zł netto 

 4 (cztery) zł netto  

za Pojazd albo 

Użytkownika 

Complex 

1. Możliwość korzystania z wszystkich Usług; 

2. Generowanie raportów transakcyjnych; 

3. Elektroniczne dokumenty księgowe; 

4. Wsparcie BOK; 

5. Powiadomienia SMS o stanie środków na 

mRachunku; 

6. Możliwość dodania nieograniczonej liczby Pojazdów 

lub Użytkowników. 

8 (osiem) zł netto 

6 (sześć) zł netto  

za Pojazd lub 

Użytkownika 

* Opłata za przelew może zostać pobrana przez podmiot prowadzący rachunek dla Użytkownika (np. bank), 

zgodnie z cennikiem tego dostawcy. 

Przykład skorzystania z Promocji: Klient, który dokona rejestracji w dniu 15 grudnia 2022 roku, będzie 

korzystał z promocyjnej stawki opłat za korzystanie z Usług w okresie od grudnia 2022 roku do marca 

2023 roku (włącznie). 

Powyższe promocyjne stawki opłat związane są z Promocją „mPay dla firm na start” i obowiązują w 

przypadku założenia Konta na warunkach opisanych w regulaminie Promocji. 

http://www.mpay.pl/

