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PRAVIDLÁ AKCIE 

„45 € na mKonto/mKonto Biznis“ 
(ďalej len „Pravidlá“) 

 
I Usporiadateľ 

1. Akcia „45 € na mKonto/mKonto Biznis“, (ďalej len „Akcia”) je organizovaná spoločnosťou mBank, 
S.A. so sídlom vo Varšave, ul. Senatorska 18, Poľská republika, zapísaná v obchodnom registri na 
Obvodnom súde pre hl. mesto Varšavu, XII. Hospodárske oddelenie Celoštátneho súdneho 
registra, číslo záznamu KRS 0000025237, DIČ: 526-021-50-88, vykonávajúci hospodársku 
činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom pobočky banky mBank S.A., pobočka zahraničnej 
banky, IČO: 36 819 638, so sídlom Bratislava, Pribinova 10, PSČ: 811 09, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1503/B, ďalej len „mBank” v súlade s 
ustanovením § 850 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Občiansky zákonník“). 

 
II Účasť v Akcii 

1. Účastník Akcie je klient, ktorý podá žiadosť o zriadenie účtu mKonto alebo mKonto Biznis od 7. 11. 
2018 do 31. 12. 2018 (ďalej len „Účastník“). 

2. Klient môže túto Akciu využiť iba jeden krát pre mKonto a jeden krát pre mKonto Biznis.   

 
III Pravidlá a doba trvania Akcie 

 
1. Akcia prebieha v období od 7. 11. 2018 do 31. 12. 2018, alebo do otvorenia 10 000 nových účtov 

mKonto a mKonto Biznis, podľa toho ktorá z možností nastane skôr.   
2. Do Akcie sú zaradení Účastníci Akcie, ktorí splnia nasledovné podmienky:  

 Nemajú ku dňu 6. 11. 2018 zriadený účet mKonto alebo mKonto Biznis.    
 Podajú žiadosť o zriadenie účtu v období od 7. 11. 2018 do 31. 12. 2018. 
 Uzatvoria Zmluvu o vedení účtu v mBank do 30tich dní odo dňa podanie žiadosti. 
 V žiadosti uviedol do poľa „PROMO akcia“ alebo „PROMO kód“ jedinečný identifikačný znak 

klienta mBank. Týmto unikátnym identifikačným znakom je číslo mobilného telefónu klienta 
mBank vo formáte 00421xxxxxxxxx. Prípadné neskoršie reklamácie Záujemcu nebudú 
brané do úvahy.  

 V žiadosti uvedú do poľa „Číslo mobilného telefónu“ jedinečné číslo mobilného telefónu, 
ktoré nie je v systéme mBank už registrované iným existujúcim klientom. Toto ustanovenie 
sa nebude aplikovať v prípade, že Účastník Akcie žiadajúci o mKonto už má zriadené 
mKonto Biznis alebo Účastník Akcie žiadajúci o mKonto Biznis už má zriadené mKonto. 

 V žiadosti potvrdia, že sa zoznámili s podmienkami spracovania osobných údajov 
uvedenými v Informácii o spracúvaní osobných údajov klientov v mBank (dostupné na 
webstránke mBank) a poskytnú súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlas so 
zasielaním marketingových informácií.   

 Platobnou kartou/kartami k novo otvorenému bežnému účtu mKonto alebo mKonto Biznis 
vykonajú bezhotovostnú platobnú operáciu. Za každú takto vykonanú bezhotovostnú 
platobnú operáciu bude klientovi vyplatená odmena 1 EUR (slovom „jedno euro“). 
Maximálna vyplatená odmena za bezhotovostné platobné operácie k jednému novo 
otvorenému účtu mKonto alebo mKonto biznis je 5 EUR (slovom „päť eur“) mesačne. 
Maximálna súhrnná odmena k jednému účtu mKonto alebo mKonto Biznis je v tomto 
prípade 25 EUR (slovom „dvadsaťpäť eur“).    

 Na novo otvorený bežný účet mKonto alebo mKonto Biznis bude pripísaná platba vo výške 
minimálne 300 EUR (slovom „tristo eur“) mesačne. Za každý mesiac keď bude táto čiastka 
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pripísaná na účet, bude klientovi vyplatená odmena 4 EUR (slovom „štyri eurá“). Maximálna 
súhrnná odmena k jednému účtu mKonto alebo mKonto Biznis je v tomto prípade 20 EUR 
(slovom „dvadsať eur“). Do prichádzajúcich platieb sa nezapočítavajú platby, ktoré boli 
realizované medzi vlastnými účtami klienta v rámci mBank.     

3. Odmena bude vyplatená Účastníkovi na novo otvorený účet mKonto alebo mKonto Biznis v mesiaci 
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom Účastník splnil všetky podmienky podľa predchádzajúceho 
odstavca. Prvý mesiac v ktorom môže vzniknúť nárok na vyplatenie odmeny je mesiac, nasledujúci 
po mesiaci, v ktorom bola uzatvorená zmluva o vedení účtu mKonto alebo mKonto Biznis. Posledný 
mesiac v ktorom môže vzniknúť nárok na vyplatenie odmeny je piaty mesiac, nasledujúci po 
mesiaci, v ktorom bola uzavretá zmluva o vedení účtu mKonto alebo mKonto Biznis.  

4. V prípade otvorenia nového spoločného účtu mKonto vzniká nárok na vyplatenie odmeny len jeden 
krát po splnení vyššie uvedených podmienok, a teda maximálna výška odmeny je 45 EUR (slovom 
„štyridsaťpäť eur“) na jeden účet.  

5. mBank si vyhradzuje právo vylúčiť Účastníkov, ktorí v Žiadosti uviedli e-mail, ktorý už je v systéme 
mBank registrovaný iným klientom mBank. Toto ustanovenie sa nebude aplikovať v prípade, že 
Účastník Akcie žiadajúci o mKonto už má zriadené mKonto Biznis alebo Účastník Akcie žiadajúci 
o mKonto Biznis už má zriadené mKonto.  

IV Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto Pravidlá sú k dispozícií na webovom sídle mBank. 
2. mBank si vyhradzuje právo tieto pravidlá pozmeniť alebo upraviť alebo Akciu zrušiť zo závažných 

dôvodov najmä, avšak nielen, ak by mBank hrozila škoda v dôsledku zmeny okolností, ktoré 
nemohla v čase vyhlásenia Akcie predvídať. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené alebo upravené 
Usporiadateľom Akcie iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Odvolanie Akcie musí 
byť zverejnené rovnakým spôsobom akým bola zverejnená Akcia.    

 
V Bratislave, dňa 5. 11. 2018 
 
 
 
 


