Pravidlá a podmienky súťaže „Investuj a vyhraj“
(ďalej len „Pravidlá“)
I Usporiadateľ
mBank S.A. so sídlom na adrese Prosta 18, Varšava, 00- 850, REGON (IČO): 001254524, zapísaná
v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 13. obchodné oddelenie, pod číslom
KRS 0000025237, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej jednotky mBank
S.A., pobočka zahraničnej banky, so sídlom na adrese Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 36 819 638, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1503/B
(ďalej len „mBank alebo „Usporiadateľ Súťaže“) v súlade s ustanovením § 850 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
II Účastníci Súťaže
1.
2.

Súťaž je určená klientom mBank – fyzickým osobám starším ako 18 rokov, ktorí sú plne spôsobilí na
právne úkony a úplne spĺňajú podmienky Súťaže stanovené v týchto Pravidlách. (ďalej len „Účastník
Súťaže“).
Usporiadateľ Súťaže má právo výsledného a priebežného posúdenia splnenia stanovených podmienok
Súťaže jednotlivými Účastníkmi Súťaže.
III Doba trvania Súťaže

1.

Súťaž prebieha v období od 13.10.2022 do 10.03.2023.
IV Predmet Súťaže

1.

Predmetom súťaže je zaradenie do žrebovania o voucher pre 4 dňový pobyt pre 2 osoby od spoločnosti
Connex
Marketing
GmbH
(https://www.connex-gutscheine.net/hotelscheck-sk/article/vitalextra).
Žrebovať sa budú 3 výhercovia.
V Pravidlá Súťaže

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Do žrebovania sa môže zapojiť Účastník súťaže, ktorý splní obe nasledovné podmienky:
a) v dobe trvania Súťaže investuje min. sumu 500 Eur aspoň do jedného podielového fondu v ponuke
mBank (link na aktuálnu ponuku mFondov: https://www.mbank.sk/vysledky-fondov/#best-Ratings).
Pre splnenie podmienky min. sumy investície môže realizovať aj viacero investičných nákupov v dobe
trvanie Súťaže tak, aby bola celková výška investície min. 500 Eur,
b) v dobe trvania Súťaže vyplní registračný formulár:
https://form.mbank.sk/app/contact_form/index.html?option=promotion a v rámci vypĺňania formuláru doplní do poľa Promo kód slovo - Inflácia
Účastník Súťaže bude zaradený do žrebovania iba raz bez ohľadu na to, do koľkých podielových fondov
podľa vyššie uvedených podmienok zainvestoval. Taktiež v prípade investovania viackrát v priebehu
súťaže podľa vyššie uvedených podmienok bude Účastník Súťaže zaradený do žrebovania iba raz.
Usporiadateľ Súťaže vyžrebuje výhercov dňa 20.03.2023
Vyžrebovaných výhercov upovedomí Usporiadateľ Súťaže najneskôr do dvoch týždňov od žrebovania na
kontaktné údaje, ktoré má Usporiadateľ Súťaže k dispozícií.
Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci mBank S.A., pobočky zahraničnej banky, so sídlom na adrese Pribinova
10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
VI Reklamácie

1.
2.

Reklamácie súvisiace s účasťou na Súťaži môžu Účastníci Súťaže uplatniť podľa Reklamačného poriadku
mBank.
Reklamácia musí obsahovať meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu Účastníka Súťaže a tiež popis
dôvodu reklamácie.
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mBank S. A., so sídlom ul. Prosta 18, 00-850 Varšava, Poľská republika, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra
vedenom Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava, 13. obchodné oddelenie registra národných súdov pod číslom KRS 0000025237,
REGON: 001254524 s úplne splateným základným imaním, ktorého výška k 01.01.2021 je 169.468.160 PLN, 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, Odd.: Po, vložka č. 1503/B.

3.

4.
5.

Reklamáciu je možné podať písomne na adrese: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10,
811 09 Bratislava, telefonicky prostredníctvom mLinky na telefónnom čísle 0850 60 60 50, e-mailom na
adrese kontakt@mBank.sk, alebo osobne na predajnom mieste mBank.
Reklamáciu je možné podať do 30 dní od nároku na vydanie výhry. Na reklamácie podané po tomto
termíne mBank nebude brať ohľad.
Reklamácie budú riešené podľa platného Reklamačného poriadku mBank, ktorý je k dispozícií na
internetových stránkach mBank www.mbank.sk alebo na obchodných miestach mBank.

VII Osobné údaje
1.

2.

3.

Usporiadateľ Súťaže – mBank je v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len
„GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľom osobných údajov.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že mBank je v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov
oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa,
a to za účelom organizácie Súťaže, preverenia platnej účasti v Súťaži a vyhlásenia Súťaže a to po dobu
trvania Súťaže a 6 mesiacov po skončení Súťaže.
Ďalšie informácie o právach Účastníka Súťaže ako dotknutej osoby a podrobnosti spracúvania osobných
údajov sú dostupné na webovom sídle mBank https://www.mbank.sk/pomoc/dokumenty/ochranaosobnych-udajov/ .
VIII Záverečné ustanovenia

1.
2.

Tieto pravidlá predstavujú jediný dokument stanovujúci podrobné pravidlá Súťaže.
Klienti využívajúci produkty mBank sú povinní dodržiavať ustanovenia uvedené v zmluvách uzatvorených
s mBank a v podmienkach platných pre jednotlivé produkty.
3. V prípade porušenia ustanovení týchto Pravidiel Účastníkom Súťaže je mBank oprávnená ho zo Súťaže
vylúčiť.
4. Práva vyplývajúce z účasti na Súťaži nemôžu byť prevedené na tretiu osobu.
5. Túto Súťaž nie je možné považovať za Verejný návrh na uzavretie zmluvy alebo Obchodnú verejnú súťaž
v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
6. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo tieto pravidlá pozmeniť alebo upraviť alebo Súťaž odvolať zo
závažných dôvodov najmä, avšak nielen, ak by Usporiadateľovi Súťaže hrozila škoda v dôsledku zmeny
okolností, ktoré nemohol v čase vyhlásenia Súťaže predvídať. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené alebo
upravené Usporiadateľom Súťaže iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Odvolanie Súťaže
musí byť zverejnené rovnakým spôsobom akým bola zverejnená Súťaž.
7. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov Súťaže, u ktorých vznikne dôvodné
podozrenie, že ich konanie je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov,
týchto pravidiel, všeobecných obchodných podmienok či obchodných podmienok pre príslušný produkt
alebo v rozpore s dobrými mravmi.
8. 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 Súťaže
ako aj Usporiadateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnou dohodou.
9. Účastníci Súťaže nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ Súťaže
týmto nie je voči Účastníkom Súťaže inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany
Usporiadateľa Súťaže, ako sú uvedené v týchto pravidlách.
10. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zahájenia Súťaže.
v Bratislave, dňa 30.09.2022
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