
Pravidlá marketingovej akcie – Vouchery v hodnote 30 EUR do MALL.sk  
 

I. Organizátor 

Usporiadateľom súťaže je mBank SPÒŁKA 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, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36819638, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: PO, vložka 1503/B (ďalej len „mBank“), ktorý v súlade s 

ustanovením § 850 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje 

nasledovnú akciu.  

II. Termín a miesto konania akcie  

Marketingová akcia (ďalej len „akcia“) prebieha v období od 1. 8. 2015 do 31.10. 2015 alebo do 

vydania 60 ks voucherov podľa pravidiel tejto akcie (ďalej len „súťažné obdobie“)  

III. Účastníci akcie, podmienky akcie  

Účastníkom akcie sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne právne spôsobilá, ktorá splní 

všetky nižšie uvedené podmienky, t.j. ktorý:  

 Podá v priebehu súťažného obdobia internetovú žiadosť o novú pôžičku – mPôžičku Plus 

alebo refinancovanie úveru/úverov z inej banky (ďalej len „Produkt“) na stránke 

www.mbank.sk a do poľa PROMO akcia uvedie „MALLSK“  

 V priebehu súťažného obdobia podpíše zmluvu o novej mPôžičke Plus alebo refinancuje 

úver/úvery z inej banky a túto pôžičku načerpá na svoj účet na základe vyššie uvedenej 

žiadosti.  

 Nie je účastníkom inej akcie mBank zameranej na mPôžičku Plus alebo refinancovanie úverov 

z inej banky.  

 Po dobu trvania akcie a nasledujúcich 90 dní po ukončení, nepodnikne kroky smerujúce  

k ukončeniu zmluvy o Produkte vrátane jeho celkového splatenia.  

IV. Odmena 

 Po splnení podmienok akcie získa klient nárok na voucher vo výške 30 EUR do internetového 

obchodu www.mall.sk. Voucher bude klientovi doručený elektronicky do 30 dní od podpisu zmluvy o 

Produkt na emailovú adresu platnú ku dňu podania žiadosti o Produkt. Vouchery budú mať platnosť 

min. do 14. 4. 2016. Nárok na odmenu podľa tohto bodu získa prvých 60 klientov, ktorí splnia 

podmienky podľa tejto akcie. Každý klient má nárok na vouchery iba za svoju prvú schválenú a 

načerpanú pôžičku v rámci tejto akcie. V prípade, že klient v priebehu konania akcie a nasledujúcich 

90 dňoch po ukončení akcie, podnikne kroky vedúce k ukončeniu zmluvy o Produkte vrátane jeho 

celkového splatenia, mBank je oprávnená požadovať vrátenie hodnoty odmeny v dôsledku 

nesplnenia podmienok akcie.  

V. Reklamácia 

Reklamácie musia obsahovať meno, priezvisko a korešpondenčnú adresu klienta, ďalej presný popis 

vzniknutej situácie, ktorej sa reklamácia týka.  

Reklamáciu je možné podať do 30 dní od posledného možného termínu pre vyplatenie odmeny 

uvedeného v bode IV. týchto pravidiel. Na reklamácie podané po tomto termíne mBank nebude brať 

ohľad.  



VI. Ďalšie ustanovenia  

mBank si vyhradzuje právo tieto pravidlá pozmeniť alebo upraviť alebo akciu odvolať zo závažných 

dôvodov najmä, avšak nielen, ak by mBank hrozila škoda v dôsledku zmeny okolností, ktoré nemohol 

v čase vyhlásenia akcie predvídať. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené alebo upravené mBank iba 

formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Odvolanie akcie musí byť zverejnené rovnakým 

spôsobom akým bola zverejnená akcia.  

mBank si vyhradzuje právo vylúčiť z akcie účastníkov akcie, u ktorých vznikne dôvodné podozrenie, že 

ich konanie je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, týchto 

podmienok akcie, všeobecných obchodných podmienok či obchodných podmienok pre príslušný 

produkt alebo v rozpore s dobrými mravmi.  

Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade akýchkoľvek sporov sa účastníci akcie 

ako aj mBank zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnou dohodou.  

Úplné a aktuálne znenie pravidiel akcie je k dispozícii na internetových stránkach mBank.  

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zahájenia akcie, t.j. od 1. 8. 2015.  

V Bratislave, 31. júla 2015 


