mBank SPOLKA AKCYJNA, akciová spoločnosť 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, so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:1503/B, IČO: 36 819 638, DIČ:
2022429156, IČ DPH: SK2022429156 (ďalej len „mBank“ alebo „Usporiadateľ“) vyhlasuje v súlade
s ustanovením § 850 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov tieto:
Pravidlá a podmienky akcie „mKlub 1-2014“

1. Úvodné ustanovenie
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel Akcie „mKlub 1-2014“ (ďalej len „Akcia“).
Akcia prebieha v termíne od 25.3.2014 do odvolania alebo dosiahnutia počtu 5000 nových Záujemcov
v súlade s pravidlami tejto Akcie (ďalej len „Doba konania Akcie“).
2. Účasť v Akcii
Účastníkom môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne právne spôsobilá, má
otvorené mKonto, a riadne spĺňa všetky podmienky Akcie stanovenej týmito pravidlami (ďalej len
„Účastník“).
3. Princíp Akcie
Úlohou Účastníkov je odporučiť svojmu známemu (kamarátom, rodine, kolegom, atď.) osobný účet
„mKonto“ u Usporiadateľa tak, aby si táto osoba v čase konania Akcie skutočne založila nový osobný účet
„mKonto“ u Usporiadateľa (ďalej len „Záujemca“).
Účastník sa k účasti na Akcii pripája bez nutnosti osobitnej registrácie alebo prihlásenia v prípade ak
aspoň jedna osoba na základe jeho odporúčania požiada o zriadenie osobného účtu „mKonto“ a vydanie
platobnej karty k účtu v mBank stanoveným spôsobom, uvedie pri tejto žiadosti, že tak koná na základe
odporúčania tohto Účastníka a na základe uvedenej žiadosti dôjde k platnému uzatvoreniu príslušnej
zmluvy s mBank.
Pre zaradenie do Akcie je rozhodujúci dátum podania žiadosti Záujemcom o osobný účet „mKonto“. Na
odporučenie môže Účastník použiť ľubovoľný spôsob, musí však dodržať všetky tieto podmienky:
a)
b)
c)

spôsob odporúčania nesmie odporovať právnemu poriadku Slovenskej republiky,
spôsob odporúčania nesmie obsahovať nepravdivé alebo skreslené informácie o produktoch
Usporiadateľa alebo iné nepravdivé, skreslené či klamlivé informácie,
spôsob odporúčania nesmie byť iným spôsobom zakázaný, nevhodný, alebo inak v rozpore
s dobrými mravmi.

Za Záujemcu na základe odporúčania Účastníka sa považuje iba Záujemca, u ktorého sú splnené všetky
nasledujúce podmienky:
a)

b)

Záujemca podal v Dobe konania Akcie včasnú, úplnú a pravdivú žiadosť o zriadenie účtu
„mKonto“ a vydanie platobnej karty k účtu mKonto prostredníctvom systému mBank na
internete alebo obchodnom mieste mBank. Skrátené žiadosti o zriadenie účtu „mKonto“ sa do
Akcie nezapočítavajú.
Pre potvrdenie, že tak koná na základe odporúčania, zadal do poľa k tomu určenému
identifikačný znak daného Účastníka; týmto identifikačným znakom je číslo mobilného telefónu
Účastníka, ktoré je registrované u Usporiadateľa (vo formáte 9 číslic bez medzier a bez
medzinárodnej predvoľby). Práve uvedenie tohto čísla sa považuje za potvrdenie odporúčania
Účastníka; na prípadné neskoršie reklamácie (preklepy, iné formy uvedenia čísla mobilného
telefónu apod.) alebo iné oznámenia Záujemcu či Účastníka nemusia byť Usporiadateľom brané
na vedomie,
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c)

d)

e)

f)

4.

Na základe žiadosti Záujemcu bolo možné Usporiadateľom vystaviť Zmluvu o vedení bankových
bežných a sporiacich účtov, a Zmluvu o používaní platobných kariet mBank a tieto zmluvy
Záujemca s Usporiadateľom platne a účinne uzavrel,
Je splnená zásada jeden Záujemca – jedno odporučenie; t.j. každý jeden Záujemca môže po
dobu trvania Akcie práve jedenkrát potvrdiť, že bol odporučený práve jedným určitým
Účastníkom, a to bez ohľadu na to, koľko zmlúv o zriadení tých istých alebo rôznych produktov
Usporiadateľa takýto Záujemca po dobu trvania Akcie uzavrie. V prípade, že Záujemca požiada o
zriadenie osobného bežného účtu mKonto cez odporúčanie iného Záujemcu, započíta sa takýto
Záujemca iba Účastníkovi, prostredníctvom ktorého bola podaná žiadosť skôr,
V okamihu, kedy Záujemca žiada o zriadenie účtu „mKonto“, ide o nového klienta,
Usporiadateľa. Do Akcie sú zaradení iba Záujemcovia, ktorí pred podaním žiadosti o mKonto
neboli klientmi mBank, tzn. v minulosti nemali otvorené mKonto.
Pre vyhnutie sa pochybnostiam sa má za to, že v prípade otvorenia nového spoločného bežného
účtu mKonto Záujemcami má Účastník nárok na vyplatenie odmeny za každého zo Záujemcov.

Odmeny a vyhodnotenie akcie

Účastník získava 10 EUR keď si Záujemca otvorí bežný účet mKonto.
Pre každého Účastníka Akcie je stanovený maximálny odmeňovací limit – 5 nových Záujemcov na
jedného Účastníka. V prípade, že Usporiadateľ eviduje viac ako 5 odporúčaní na Účastníka, nárok na
odmenu vzniká prvým piatim Záujemcom, ktorí najskôr splnili všetky podmienky Akcie. Za týchto
Záujemcov vzniká nárok na odmenu i Účastníkovi.
Akcia je vyhodnocovaná a odmeny sú zasielané na mKonto Účastníkov do 60 dní od splnenia podmienok,
najneskôr sú odmeny zasielané do 60 dní od ukončenia Akcie v súlade s ustanovením bodu 1.
Usporiadateľ Akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok
stanovených pre získavanie odmien v Akcii. Odmenu nemôžu získať Účastníci, ktorí nesplnia čo i len
čiastočne stanovené podmienky pre účasť v Akcii alebo ich pravidlá iným spôsobom porušia. V prípade,
že je identifikačný znak pre túto Akciu (mobilný telefón Účastníka u Usporiadateľa) registrovaný u
viacerých osobných účtoch „mKonto“, získava nárok na odmenu práve ten Účastník, ktorý mal 90 dní
pred Dobou konania Akcie akýkoľvek pohyb na osobnom účte „mKonto“. Ak je zhoda i v tomto bode, tak
ten, ktorý sa v mBank registroval skôr.
5. Povinnosti Účastníkov a Záujemcov
Účasťou v Akcii vyjadruje Účastník svoj súhlas s pravidlami Akcie a zaväzuje sa ich plne a poriadne
dodržiavať. Účasť v Akcii je dobrovoľná.
Usporiadateľ Akcie si vyhradzuje právo tieto pravidlá pozmeniť alebo 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 byť pozmenené alebo upravené
Usporiadateľom iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Odvolanie Akcie musí byť
zverejnené rovnakým spôsobom akým bola Akcia spustená.
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,
Záujemcovia ako aj Usporiadateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnou dohodou.
6. Ďalšie dojednania
Z Akcie sú vylúčení všetci zamestnanci a sprostredkovatelia Usporiadateľa, a všetkých spolupracujúcich
agentúr, spoločností a osoby im blízke. V prípade, že sa Účastníkom s nárokom na odmenu stane osoba,
ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba im blízka, odmena Účastníka prepadne
v prospech Usporiadateľa .
Úplné a aktuálne znenie pravidiel Akcie je k dispozícii na internetových stránkach mBank.
Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zahájenia Akcie.
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