
*  Warunkiem otrzymania bonusu przez Klienta jest: 

1. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE: 

a. Nagroda przysługuje Uczestnikowi, który: 
1) zawarł umowę rezerwacyjną/deweloperską/przedwstępną dotyczącą zakupu Nieruchomości u Dewelopera, o którym mowa w § 2 lit. b Regulaminu,  
2) zawarł umowę Kredytu za pośrednictwem Organizatora na zakup Nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu, nie związaną z prowadzoną 

działalnością gospodarczą w okresie trwania Sprzedaży Premiowej jeśli ten takową prowadzi, 
3) zawarł polisę Ubezpieczenia na życie Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna za pośrednictwem Organizatora (z sumą 

ubezpieczenia nie wyższą niż kwota kredytu), 
4) przystąpił do Sprzedaży Premiowej, zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu oraz wypełnił oświadczenie stanowiące załącznik nr 1a do Regulaminu. 

b. Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. 
 

2.  UBEZPIECZENIE MIENIA: 

a. Ubezpieczenia mienia, przysługuje Uczestnikowi, który: 
1) zawarł umowę rezerwacyjną/deweloperską/przedwstępną dotyczącą zakupu nieruchomości u Dewelopera, o którym mowa w § 2 lit. b Regulaminu, 
2) zawarł umowę Kredytu za pośrednictwem Organizatora na zakup Nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu, nie związaną z prowadzoną 

działalnością gospodarczą w okresie trwania Sprzedaży Premiowej,  
3) zawarł polisę ubezpieczenia nieruchomości za pośrednictwem Organizatora, 
4) przystąpił do Sprzedaży Premiowej, zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu oraz wypełnił oświadczenie stanowiące załącznik nr 2a do Regulaminu.    

b. Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. 
 

3. ZWROT NA KARCIE 1%: 

a. Karta przedpłacona przysługuje Uczestnikowi, który: 
1) zawarł umowę o kredyt gotówkowy za pośrednictwem Organizatora w ciągu 12 miesięcy od dnia wypłaty poprzednio zawartego za pośrednictwem Organizatora 

kredytu hipotecznego na zakup Nieruchomości nabytej u Dewelopera, u Eksperta/Specjalisty finansowego realizującego tenże kredyt. W przypadku zerwania 
stosunku współpracy Eksperta/Specjalisty Finansowego z Organizatorem, Dyrektor Oddziału, w którym wniosek o kredyt hipoteczny był procesowany, wyznaczy 
dedykowanego Eksperta/Specjalistę finansowego do współpracy z Klientem,  

2) zaakceptował regulamin Karty przedpłaconej (prepaid) dostępny pod adresem: http://www.mbank.pl/pobierz/msp-korporacje/obsluga-
biezaca/regulamin_indywidualnych_kart-przedplaconych.pdf, 

3) przystąpił do Sprzedaży Premiowej, zaakceptował warunki Regulaminu oraz wypełnił oświadczenie stanowiące załącznik nr 3a do Regulaminu. 
b. Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. 
 

4. ZWROT NA KARCIE 0,5%: 

a. Karta przedpłacona przysługuje Uczestnikowi, który: 
1) refinansował uprzednio zawartą umowę o kredyt hipoteczny na zakup Nieruchomości nabytej u Dewelopera, o którym mowa w  § 2 lit. b Regulaminu za 

pośrednictwem Organizatora w ciągu 36 miesięcy od dnia wypłaty tegoż kredytu hipotecznego, u Eksperta/Specjalisty finansowego realizującego tenże kredyt. 
W przypadku zerwania stosunku współpracy Eksperta/Specjalisty Finansowego z Organizatorem, Dyrektor Oddziału, w którym wniosek o kredyt hipoteczny był 
procesowany, wyznaczy dedykowanego Eksperta/Specjalistę finansowego do współpracy z Klientem, 

2) zaakceptował regulamin Karty przedpłaconej (prepaid) dostępny pod adresem: http://www.mbank.pl/pobierz/msp-korporacje/obsluga-
biezaca/regulamin_indywidualnych_kart-przedplaconych.pdf,  

3) przystąpił do Sprzedaży Premiowej, zaakceptował warunki Regulaminu oraz wypełnił oświadczenie stanowiące załącznik nr 4a do Regulaminu. 
b.  Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. 
 

5. ZWROT ZA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE: 

a. Karta przedpłacona przysługuje Uczestnikowi, gdy: 
1) zawarł umowę rezerwacyjną/deweloperską/przedwstępną dotyczącą zakupu Nieruchomości u Dewelopera, o którym mowa w § 2 lit. b Regulaminu, 
2) zawarł umowę Kredytu za pośrednictwem Organizatora na zakup Nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu, nie związaną z prowadzoną 

działalnością gospodarczą w okresie trwania Sprzedaży Premiowej,  
3) zawarł polisę Ubezpieczenia na życie, na okres nie krótszy niż 1 rok, za pośrednictwem Organizatora, nie dotyczy Uczestnika, który otrzymał nagrodę w postaci 

Ubezpieczenia na Życie określonego w załączniku nr 1 Regulaminu., 
4) zaakceptował regulamin Karty przedpłaconej (prepaid) dostępny pod adresem: http://www.mbank.pl/pobierz/msp-korporacje/obsluga-

biezaca/regulamin_indywidualnych_kart-przedplaconych.pdf,  
5) przystąpił do Promocji, zaakceptował warunki Regulaminu oraz wypełnił oświadczenie stanowiące załącznik nr 5a do Regulaminu. 

b. Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. 
 

**    Z oferty specjalnej mogą skorzystać Klienci, którzy uzyskali kredyt hipoteczny za pośrednictwem NOTUS Finanse S.A. 

Szczegóły dotyczące korzyści Programu DOM dostępne są w regulaminie dostępnym w punktach informacyjnych sklepów. Lista sklepów dostępna na 

https://www.leroymerlin.pl. Oferta specjalna nie łączy się z rabatem lojalnościowym wynikającym z uczestnictwa w Programie DOM i innymi promocjami. Oferta specjalna 

obowiązuje od dnia 01.02.2020 r. do 01.02.2021 r.” 

NOTUS Finanse S.A. jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego. Zgodnie z art. 10 oraz art. 17 ustawy z dnia 23.03.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze 

nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Wszelkie Informacje dla Klienta dostępne na stronie internetowej https://notus.pl/kredyty/informacje-dla-klienta 
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