Pravidlá a podmienky akcie „ Investujte bez vstupného poplatku“
(ďalej len „Pravidlá“)
I. Usporiadateľ
1. Akcia týkajúca sa odpustenia vstupného poplatku za nákup podielových jednotiek a poplatku pri prestupe
medzi fondmi, (ďalej len „Akcia“), je realizovaná spoločnosťou 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. Účastníci akcie
1. Akcia je určená klientom mBank – fyzickým osobám (ďalej len „Účastník Akcie“), ktorí v čase konania Akcie
uskutočnia nákup podielového fondu v ponuke mBank.
2. Účastník Akcie môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá k právnym úkonom a úplne
spĺňa podmienky Akcie stanovené v týchto Pravidlách.
3. Usporiadateľ Akcie má právo výsledného a priebežného posúdenia splnenia stanovených podmienok Akcie
jednotlivými Účastníkmi Akcie.
4. Účastníci Akcie môžu využívať túto ponuku počas celého obdobia platnosti Akcie.

III. Doba trvania Akcie
1. Akcia prebieha v období od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018.
2. Usporiadateľ Akcie si vyhradzuje právo predĺžiť dobu trvania Akcie.

IV. Predmet akcie
1. Predmetom akcie je 100 % zľava z vstupného poplatku za nákup podielových jednotiek a poplatku pri prestupe
medzi fondmi podľa platného Sadzobníka poplatkov v čase trvania akcie.

IV. Pravidlá Akcie
1. Akciu je možné kombinovať s inými akciami realizovanými mBank.

VI. Reklamácie
1. Reklamácie súvisiace s účasťou na Akcii môžu Účastníci Akcie uplatniť podľa Reklamačného poriadku mBank.
2. Reklamácia musí obsahovať meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu Účastníka Akcie a tiež popis dôvodu
reklamácie.
3. Reklamáciu je možné podať písomne na adrese: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09
Bratislava, P. O. Box 372, 814 99 Bratislava, telefonicky prostredníctvom mLinky na telefónnom čísle 0850 60 60 50,
e-mailom na adrese kontakt@mBank.sk, alebo osobne na predajnom mieste mBank.
4. Reklamácie budú riešené podľa platného Reklamačného poriadku mBank.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Tieto pravidlá predstavujú jediný dokument stanovujúci podrobné pravidlá Akcie.
2. Klienti využívajúci produkty mBank sú povinní dodržiavať ustanovenia uvedené v zmluvách uzatvorených s mBank
a v obchodných podmienkach platných pre jednotlivé produkty.
3. V prípade porušenia ustanovení týchto Pravidiel Účastníkom Akcie je mBank oprávnená ho z Akcie vylúčiť.
4. Práva vyplývajúce z účasti na Akcií nemôžu byť prevedené na tretiu osobu.
5. Túto Akciu nie je možné považovať za Verejný návrh na uzavretie zmluvy alebo Obchodnú verejnú súťaž v zmysle
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
6. Usporiadateľ Akcie si vyhradzuje právo tieto pravidlá pozmeniť alebo upraviť alebo Akciu odvolať zo závažných
dôvodov najmä, avšak nielen, ak by Usporiadateľovi Akcie hrozila škoda v dôsledku zmeny okolností, ktoré nemohol
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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.
Usporiadateľ Akcie 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 pravidiel, 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 Usporiadateľ zaväzujú,
že ich budú riešiť vzájomnou dohodou.
Účastníci Akcie nie sú oprávnení požadovať namiesto odmeny akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ Akcie týmto nie
je voči Účastníkom Akcie inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa Akcie,
ako sú uvedené v týchto pravidlách.
Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zahájenia Akcie.

v Bratislave, dňa 1. 7. 2018
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