Umowa sprzedaży urządzenia mobilnego w „Promocji VIP”
§1
„Umowa sprzedaży urządzenia mobilnego” w związku z „Promocją VIP” zwana dalej „Umową” została
zawarta w dniu ………………………… r. w Warszawie pomiędzy:
Panem/Panią ...................................................
Zam. ..................................................................
Dowód osobisty ..........................., pesel: ...............................
tel./fax ....................... zwanym(-ą) dalej "Klientem",
a
spółką mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadającą numer identyfikacji
podatkowej NIP: 526-021-50-88, o kapitale zakładowym wynoszącym 168.955.696 zł (w całości
opłaconym), prowadzącą działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej –
Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku, zwaną dalej „Organizatorem”
lub „Stroną”,
§2
1. Klient oświadcza, ze zapoznał się z warunkami „Regulaminu Promocji VIP”, warunki te są dla
Klienta zrozumiałe i w związku z powyższym zdecydował się zawrzeć niniejszą Umowę.
2. Organizator potwierdza, że Klient spełnia warunki uczestnictwa w Promocji VIP, w szczególności
Klient posiada aktywny rachunek maklerski/rachunki maklerskie OTC prowadzony/prowadzone
przez Organizatora (dalej „Rachunek Klienta”), oznaczony/oznaczone numerem .......................
§3
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż Klientowi przez Organizatora nowego Urządzenia
..............................................
zwanego dalej „Przedmiotem Umowy”.
§4
1. Sprzedaż Przedmiotu Umowy, pod warunkiem spełnienia przez Klienta przesłanek określonych w
§ 5 Umowy następuje za kwotę 1,00 zł plus VAT, (cena sprzedaży urządzenia) z zastrzeżeniem
postanowień §5 ust.4 pkt 2).
2. Klient upoważnia Organizatora do pobrania powyższej kwoty z Rachunku Klienta.
3. Organizator wystawi Klientowi na podstawie niniejszej Umowy stosowną fakturę VAT. Klient
niniejszym oświadcza, że wyraża wolę otrzymania takiej faktury.
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4. Przeniesienie własności następuje z chwilą wystawienia faktury przez Organizatora. Organizator
zobowiązuje się do wystawienia faktury w ciągu 14 dni od podpisania niniejszej umowy przez
Organizatora i Klienta. Po przeniesieniu własności Przedmiotu Umowy, Klient nie może dokonać
zwrotu Przedmiotu Umowy.

§5
1. Strony postanawiają, że nabycie Przedmiotu Umowy za cenę wskazaną w § 4 Umowy następuje na
warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. W związku z podpisaniem Umowy, Klient wyraża zgodę na to, aby Organizator Promocji dokonał
blokady środków pieniężnych w kwocie równej .......................zł (słownie: .......................
....................... .......................) na Rachunku Klienta o numerze .......................
na okres od .......................r. do .......................r. na warunkach określonych w ust. 3 - 5 niniejszego
paragrafu. Zwolnienie blokady środków pieniężnych może jednakże nastąpić przed upływem
terminu wskazanego powyżej – a mianowicie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym
spełnione zostały przez Klienta przesłanki nabycia Przedmiotu Umowy za cenę wskazaną w § 4.
Klient przez podpisanie niniejszej Umowy zleca Organizatorowi oraz udziela mu pełnomocnictwa
do dokonania blokady środków pieniężnych na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
Jeżeli nie spełnią się przesłanki nabycia Przedmiotu Umowy za cenę wskazaną w § 4, klient
zobowiązany będzie do zapłaty pełnej ceny urządzenia pomniejszonej o uprzednio zapłaconą cenę
sprzedaży urządzenia, tj. do zapłaty kwoty równej blokadzie środków określoną w niniejszym
punkcie.
3. Zablokowana kwota środków pieniężnych, o której mowa w ust. 2 nie może być wykorzystywana
przez Klienta jako Depozyt Zabezpieczający transakcje zawierane w ramach Umowy OTC na
Rachunku Klienta, nie może zostać wypłacona z rachunku, przelana na innych rachunek ani
wykorzystana przez Klienta w jakikolwiek inny sposób.
4. Po okresie wskazanym w ust. 2 nastąpi:
1) Zwolnienie blokady środków pieniężnych, pod warunkiem że sumaryczny wolumen obrotu na
instrumentach finansowych biorących udział w Promocji, których lista została określona w
Załączniku 1 do niniejszej Umowy, wyniósł na Rachunku/Rachunkach Klienta o numerze:
....................... w trakcie nieprzerwanego uczestnictwa w Promocji co najmniej 400 (słownie:
czterysta) Lotów, albo
2) kwota zablokowanych środków zostanie pobrana przez Organizatora Promocji z Rachunku
Klienta jako potrącenie rozliczeń przysługujących Organizatorowi tytułem zapłaty za urządzenie ,
w sytuacji gdy suma wolumenu obrotu na instrumentach określonych w Załączniku 1 na ww.
Rachunku/Rachunkach Klienta w trakcie nieprzerwanego uczestnictwa w Promocji wyniesie mniej
niż 400 (słownie: czterysta) Lotów. Klient nieodwołanie upoważnia Organizatora do pobrania
(potrącenia) powyższej kwoty z Rachunku Klienta.
5. W przypadku, gdy Organizator (zgodnie z postanowieniami „Regulaminu Promocji VIP”) wykluczy
Klienta z promocji, kwota zablokowanych środków zostanie pobrana przez Organizatora Promocji
z Rachunku Klienta jako potrącenie rozliczeń przysługujących Organizatorowi tytułem zapłaty za
urządzenie, do czego Klient nieodwołanie upoważnia Organizatora.
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§6
Wydanie Przedmiotu Umowy określonego w § 3 następuje po wystawieniu przez Organizatora
faktury, o której mowa w §4 ust 4. Wydanie Przedmiotu Umowy może nastąpić – według wyboru
Organizatora - do rąk własnych Klienta lub poprzez przesłanie na adres Klienta.
§7
Klient oświadcza, iż wraz z Przedmiotem Umowy otrzymał następujące dokumenty oraz
przedmioty i/lub dokumenty: .......................
§8
Organizator Promocji oświadcza, iż według jego wiedzy Przedmiot Umowy jest wolny od wad
fizycznych i prawnych.
§9
Strony wyłączają odpowiedzialność Organizatora Promocji z tytułu rękojmi oraz gwarancji.
§ 10
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§11
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Pojęcia używane w Umowie a w niej niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z ich definicjami
określonymi w „Regulaminie świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych OTC”
oraz w „Regulaminie Promocji VIP”.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………………………
Podpis Uczestnika

……………………………………………………
Podpis Organizatora
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