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Dodatok č. 1 k Pravidlám a podmienkam akcie “2% p.a. na mKonto“ 
(ďalej len „Dodatok“) 

  
mBank SPÒLKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 00-950, Identifikačné číslo: 
001254524, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. Obchodné 
oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej 
zložky:  
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:1503/B, IČO: 36 819 638, DIČ: 2022429156, IČ DPH: 
SK2022429156 (ďalej len  „mBank“ alebo „Usporiadateľ“) týmto vyhlasuje, že prostredníctvom tohto Dodatku sa 
menia Pravidlá a podmienky akcie „2% p.a. na mKonto“ (ďalej len „Pravidlá“) nasledovne: 
  

1. PREDMET DODATKU 
 
1. Na základe rozhodnutia Usporiadateľa v súlade s čl.6 Pravidiel sa mení ustanovenie druhej vety čl. 2 „Účastníci 

akcie“ a to nasledovným spôsobom:  
  

Akcia je určená zákazníkom mBank – fyzickým osobám (ďalej len „Účastník Akcie“), ktorí sa stanú majiteľmi 
nového bežného účtu mKonto s výnimkou tých, ktorí požiadajú o zriadenie bežného účtu mKonto pri podaní 
žiadosti o niektorý z úverových produktov. 

   
2. Ostatné ustanovenia Pravidiel ostávajú nezmenené. 
  

2. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMIEN 
  
1. Tento Dodatok je platný a účinný od 23.07.2015 počas celej doby trvania akcie.  

  
2. Úplné znenie Pravidiel je k dispozícii na internetových stránkach Usporiadateľa – 

http://www.mbank.sk/pdf-web/akcie/2-percenta-na-mkonto-podmienky-akcie.pdf 
 
 
V Bratislave, dňa 22.07.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mbank.sk/pdf-web/akcie/2-percenta-na-mkonto-podmienky-akcie.pdf


  

 

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, 
vložka číslo: 1503/B, IČO: 36 819 638, DIČ: 2022429156, IČ DPH: SK 2022429156 tel. č.: +421 2 68 23 03 01, fax: +421 2 68 23 03 00, www.mBank.sk, 

e-mail: kontakt@mBank.sk 

Dodatok č. 2 k Pravidlám a podmienkam akcie “2 % p.a. na mKonto““ 
(ďalej len „Dodatok“) 

  
mBank SPÒLKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 00-950, Identifikačné číslo: 
001254524, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. Obchodné 
oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej 
zložky:  
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:1503/B, IČO: 36 819 638, DIČ: 2022429156, IČ DPH: 
SK2022429156 (ďalej len  „mBank“ alebo „Usporiadateľ“) týmto vyhlasuje, že prostredníctvom tohto Dodatku sa 
menia Pravidlá a podmienky akcie „2% p.a. na mKonto“ (ďalej len „Pravidlá“) nasledovne: 
  
 

1. PREDMET DODATKU 
1. Na základe rozhodnutia Usporiadateľa v súlade s čl.6 Pravidiel sa mení znenie bodu 1 čl. 4 Pravidlá akcie a to 
nasledovným spôsobom:  
  
„Účastník akcie, ktorý sa stane majiteľom nového bežného účtu mKonto získava finančnú odmenu v hodnote 20 
EUR a zároveň sadzbu 2 % p.a. pre zostatok na mKonte. Nárok na zvýhodnenú sadzbu prináleží v období 6 
kalendárnych mesiacov počínajúc dátumom otvorenia účtu mKonto. Po uplynutí tohto obdobia budú finančné 
prostriedky uložené na bežnom účte mKonto úročené aktuálnou úrokovou sadzbou pre bežný účet mKonto 
zverejnenou na internetových stránkach www.mBank.sk. Táto akcia platí pre žiadosti podané v období od 
17.08.2015 do 30.9.2015.“ 
 
„Akcia je vyhodnocovaná a odmeny sú zasielané na mKonto Záujemcov a Odporučiteľov do 30 dní od splnenia 
podmienok. Posledné vyhodnocovanie a zasielanie odmien je do 60 dní od uplynutia obdobia podľa tohto bodu, 
t.j. 30.09.2015. Usporiadateľ Akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok 
stanovených pre získavanie odmien v Akcii. Odmenu nemôžu získať Odporučitelia a Záujemcovia, ktorí čo i len 
čiastočne nesplnia stanovené podmienky pre účasť v Akcii alebo ich pravidlá iným spôsobom porušia.“ 
 
2. Ostatné ustanovenia Pravidiel ostávajú nezmenené.  
  

2. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMIEN 
  
1. Tento Dodatok je platný a účinný od 17.08.2015 do 30.09.2015 a vzťahuje sa iba na žiadosti o zriadenie bežného 
účtu „mKONTO“ podané v tomto časovom období.  
  
2. Úplné znenie Pravidiel je k dispozícii na internetových stránkach Usporiadateľa – 
http://www.mbank.sk/pdf-web/akcie/2-percenta-na-mkonto-podmienky-akcie.pdf 
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http://www.mbank.sk/pdf-web/akcie/2-percenta-na-mkonto-podmienky-akcie.pdf

