Ukončenie akcie
„Lepší úrok k mKontu pre deti / k mKontu #navlastnetriko“
I. Usporiadateľ
1.

mBank SPOLKA AKCYJNA, 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, IČO: 36 819 638 so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:1503/B, (ďalej len „mBank alebo
„Usporiadateľ Akcie“) v súlade s ustanovením § 850 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.
II. Ukončenie Akcie
1. Akcia bude ukončená ku dňu 4.11.2020.
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Pravidlá marketingovej akcie
Lepí úrok k mKontu pre deti / k mKontu #navlastnetriko
( alej len pravidlá)

I. Organizátor
Usporiadate om sú ae je mBank SPÒ KA AKCYJNA, akciová spolo nos so sídlom Senatorska 18, Varava,
Po sko 00-950, Identifika né íslo: 001254524, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným
súdom v meste Varava, 12. Obchodné oddelenie, pod íslom KRS 0000025237, podnikajúca na území
Slovenskej republiky prostredníctvom organiza nej zloky: mBank S. A., pobo ka zahrani nej banky, Pribinova
10, 811 09 Bratislava, I O: 36819638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: PO,
vloka 1503/B ( alej len mBank), ktorá v súlade s ustanovením § 850 zákona . 40/1964 Zb. Ob ianskeho
zákonníka v znení neskorích predpisov vyhlasuje nasledovnú akciu.
II. Termín a miesto konania akcie
Marketingová akcia Lepí úrok k mKontu pre deti / k mKontu #navlastnetriko ( alej len akcia) prebieha v
období od 08. 08. 2016 do odvolania.
O ukon ení akcie bude mBank informova na stránkach mBank, na ktorých boli zverejnené pravidlá akcie, nie
neskôr, ako 14 dní pred termínom ukon enia akcie.
III. Ú astníci akcie, podmienky akcie
1. Akcia je ur ená:
I. fyzickým osobám mladím ako 18 rokov ( alej len "Neplnoletí Ú astníci Akcie"), ktoré sú majite mi
ú tu mKonto pre deti / mKonto #navlastnetriko a zárove majite mi ú tu eMax Plus v mBank. Majitelia
ú tu mKonto pre deti sú v zmysle platných obchodných podmienok k beným, sporiacim a vkladovým
ú tom a povolenému pre erpaniu v mBank zastúpení zákonným zástupcom.
II. fyzickým osobám, ktoré sú zákonnými zástupcami konajúcimi v mene majite a ú tu mKonto pre deti
( alej len "Ú astníci Akcie") a:
a.
podajú si iados o zriadenie nového ú tu/ú tov eMax Plus, ku ktorému/ktorým poiadajú
o zvýhodnenú úrokovú sadzbu alebo
b.
si zvolia jeden zo svojich existujúcich ú tov eMax Plus, na ktorom bude aktivované zvýené
úro enie v prípade, e u vlastní 4 ú ty eMax Plus
Moné je aj dodato ne zaiada o otvorenie ú tu so zvýhodneným úro ením alebo si zvoli jeden z
existujúcich ú tov, ktorý bude zvýhodnený, a to prostredníctvom mLinky (na telefónnom ísle 0850
60 60 50) alebo v internet banking (na adrese www.mbank.sk).
2. Akciu je moné kombinova s inými akciami realizovanými mBank.
IV. Pravidlá akcie
1. Princípom akcie je umoni Neplnoletému Ú astníkovi Akcie / Ú astníkovi Akcie vyuíva v ase trvania akcie
zvýené úro enie a u tyroch ú tov eMax Plus, a to odo d a ich otvorenia po as trvania akcie za predpokladu
splnenia podmienok uvedených v l. III.
2. Maximálny po et otvorených ú tov eMax Plus so zvýhodneným úro ením:
a.
Neplnoletý Ú astník Akcie môe vlastni maximálne 4 ú ty eMax Plus, na ktorých môe by
aplikované zvýené úro enie.
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b.

Ú astník Akcie môe vlastni maximálne 4 ú ty eMaxPlus, na ktorých môe by aktivované
zvýené úro enie, a to v prípade, e bude zákonným zástupcom 4 majite ov ú tu mKonto pre
deti.

Pre vylú enie pochybností sa má za to, e po et ú tov eMax Plus zriadených pre Ú astníka Akcie so
zvýhodneným úro ením je v rámci tejto akcie zhodný s po tom ú tov, pri ktorých je Ú astník Akcie
zákonným zástupcom majite a ú tu mKonto pre deti.
3. Kreditný zostatok sporiaceho ú tu eMax Plus je na ú ely úro enia rozdelený do vkladových a im
zodpovedajúcich úrokových pásiem a kadá as kreditného zostatku sporiaceho ú tu eMax Plus je úro ená
úrokovou sadzbou zodpovedajúcou príslunému úrokovému pásmu.
4. Výka ro nej percentuálnej miery ak ného úro enia je stanovená Úrokovým lístkom mBank platným pre
eMax Plus vydaným k akcii "Lepí úrok k mKontu pre deti / mKonto #navlastnétriko".
5. Neplnoletý Ú astník Akcie mladí ako 15 rokov sa zaväzuje bezprostredne po dov ení 15. roku veku osobne
predloi mBank svoj ob iansky preukaz a iados o zmenu údajov. V prípade, e tak neurobí do 2 mesiacov
od dov enia 15 rokov, je mBank oprávnená odstúpi od zmluvy o vedení bankových bených a sporiacich
ú tov pod a bodu 3.2.4. Veobecných obchodných podmienok. Nárok na zvýhodnené úro enie na svojom
zvýhodnenom sporiacom ú te eMax Plus stráca v tomto prípade aj zákonný zástupca takejto osoby.
Zvýhodnené úro enie na takomto ú te eMax Plus bude deaktivované, pri om ak je ú tov eMax plus so
zvýhodnenou úrokovou sadzbou vedených pre zákonného zástupcu viac, mBank je oprávnená zníi úro enie
na ktoromko vek z týchto zvýhodnených ú tov.
Po predloení ob ianskeho preukazu Neplnoletým Ú astníkom Akcie môe by zvýhodnené úro enie na
ú toch eMax Plus opä aktivované.
6. Pre majite a mKonta pre deti sú vetky odchádzajúce platby z ú tu eMAX Plus v mesiaci zadarmo.
7. Po dov ení 18. roku veku majite a ú tu dochádza ku zmene ú tu z ú tu mKonto #navlastnetriko na ú et
mKonto a týmto d om sa na majite a ú tu prestávajú vz ahova pravidlá tejto Akcie. Na vyhnutie sa
pochybnostiam platí, e Akcia sa vz ahuje na zákonného zástupcu iba v ase, ke sa v súlade s týmito
Pravidlami vz ahuje aj na majite a ú tu.
V. Reklamácie
Ú as ou na akcii vyjadruje Ú astník Akcie / Neplnoletý Ú astník Akcie svoj súhlas s pravidlami akcie a zaväzuje
sa ich plne dodriava . Prípadné reklamácie budú vybavované pod a platného Reklama ného poriadku mBank.
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VI. alie ustanovenia
Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto akcie, spomínané a uvádzané v
propaga ných materiáloch Usporiadate a, ur ené klientom mBank. mBank si vyhradzuje právo tieto pravidlá
pozmeni alebo upravi alebo akciu odvola zo závaných dôvodov, najmä, avak nielen, ak by mBank hrozila
koda v dôsledku zmeny okolností, ktoré nemohla v ase vyhlásenia akcie predvída . Tieto pravidlá môu by
pozmenené alebo upravené mBank iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Odvolanie akcie
musí by zverejnené rovnakým spôsobom, akým bola zverejnená akcia.
mBank si vyhradzuje právo vylú i z akcie Ú astníkov Akcie / Neplnoletých Ú astníkov Akcie, u ktorých vznikne
dôvodné podozrenie, e ich konanie je v rozpore s ustanoveniami veobecne záväzných právnych predpisov,
týchto podmienok akcie, veobecných obchodných podmienok i obchodných podmienok pre prísluný
produkt alebo v rozpore s dobrými mravmi.
Na právne vz ahy neupravené týmito pravidlami sa vz ahujú prísluné ustanovenia zákona . 40/1964 Zb.
Ob ianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov. V prípade akýchko vek sporov sa ú astníci akcie, ako aj
mBank, zaväzujú, e ich budú riei vzájomnou dohodou.
Úplné a aktuálne znenie pravidiel akcie je k dispozícii na internetových stránkach mBank.
Prípadné otázky posielajte na kontakt@mbank.sk.
Tieto pravidlá nadobúdajú platnos a ú innos okamihom zahájenia akcie, t. j. od 08. 08. 2016.
V Bratislave, 30. 06. 2016
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