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Pravidlá marketingovej akcie pre nových držiteľov kreditných kariet mBank SK 

v súlade s ustanovením § 850 zákona c. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). 

 

I. Usporiadateľ 

mBank SPÓLKA AKCYJNA, so sídlom ul. Senatorska 18, 00-950 Varšava, Poľská republika, zapísaná 

v národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. obchodné oddelenie, 

pod číslom KRS 0000025237, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom mBank 

S.A., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 819 638, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, Vložka c. 1503/B. (ďalej len 

„mBank“ alebo „Usporiadateľ“) 

 

II. Termín a miesto konania akcie 

Akcia prebieha od 16.10.2015 do 30.11.2015 (ďalej len "súťažné obdobie") na území Slovenskej 

republiky. 

 

III. Účastníci akcie, podmienky akcie 

Účastníkom akcie sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne úkony, 

ktorá splní všetky nižšie uvedené podmienky, to znamená ktorá: 

 najneskôr do 30.11.2015 podá Žiadosť o vydanie Kreditnej karty mBank VISA Credit Classic alebo 

VISA Credit Gold (ďalej len „Kreditná karta mBank“) (za deň podania žiadosti sa považuje deň, 

kedy bola žiadosť prijatá systémom mBank o čom klient obratom obdrží potvrdzovací e-mail) a 

následne uzavrie zmluvu o používaní Kreditnej karty mBank, 

 pred začatím akcie nemala/nemá s mBank uzatvorenú zmluvu o používaní Kreditnej karty mBank 

 najneskôr nasledujúci kalendárny mesiac aktivuje Kreditnú kartu mBank vydanú na základe 

vyššie uvedenej zmluvy (ďalej len „Účastník akcie“). 

 

IV. Odmena 

Účastník akcie, ktorý splní podmienky akcie uvedené v článku III., získa za transakcie uskutočnené 

do konca roka 2015 touto Kreditnou kartou finančnú odmenu vo výške 1% (Celková maximálna 

výška odmeny vyplatenej Účastníkovi akcie je 80 EUR) z týchto kartových transakcií. Započítavajú 

sa zaúčtované transakcie Kreditnou kartou uskutočnené prostredníctvom platobných terminálov u 

obchodníkov, prostredníctvom internetu alebo MO/TO platby. (ďalej len "odmena"). 

Do výpočtu výšky odmeny sa nezapočítavajú transakcie typu výber hotovosti v ATM, výbery na 

pobočkách bánk, bezhotovostný prevod z úverového účtu Kreditnej karty a všetky transakcie, ktoré 

boli refundované. Odmena za príslušný mesiac akcie bude vyplácaná Účastníkom akcie priebežne na 

jeho bežný účet mKonto, najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca. 

 

V. Ďalšie ustanovenia 

Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo tieto pravidlá pozmeniť, upraviť alebo akciu odvolať zo 

závažných dôvodov, najmä, avšak nielen, ak by Usporiadateľovi hrozila škoda v dôsledku zmeny 

okolností, ktoré nemohol v čase vyhlásenia akcie predvídať. Tieto pravidlá môžu byt pozmenené 

alebo upravené Usporiadateľom iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Odvolanie 

akcie musí byť zverejnené rovnakým spôsobom akým bola akcia zahájená. Na právne vzťahy 

neupravené týmito pravidlami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. V prípade 

akýchkoľvek sporov sa Účastníci akcie a Usporiadateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnou 

dohodou. Účastníci akcie nie sú oprávnení požadovať namiesto odmeny akékoľvek iné plnenie. 

Usporiadateľ týmto nie je voči Účastníkom akcie inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné 

plnenia zo strany Usporiadateľa, ako sú uvedené v týchto pravidlách. 

 

 

 

V Bratislave 15.10.2015 


