Pravidlá marketingovej akcie – Garancia najlacnejšej pôžičky po celý čas
I. Organizátor
Usporiadateľom súťaže je mBank SPÒŁKA 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, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36819638, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: PO, vložka 1503/B (ďalej len „mBank“), ktorý v súlade
s ustanovením § 850 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
vyhlasuje nasledovnú akciu.
II. Termín a miesto konania akcie
Marketingová akcia (ďalej len „akcia“) prebieha v období od 1. 2. 2015 do 31. 5. 2015 (ďalej len
„súťažné obdobie“).
III. Účastníci akcie, podmienky akcie
Účastníkom akcie sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne právne spôsobilá, ktorá splní
všetky nižšie uvedené podmienky, t.j. ktorý:








podá v priebehu súťažného obdobia žiadosť o mPôžičku Plus v mBank, pričom táto žiadosť
bude následne v súlade s Obchodnými podmienkami poskytovania úveru mPôžička Plus
schválená a klientom načerpaná;
doloží na adresu mpozickaplus@mbank.sk po celú dobu platnosti pôžičky ponuku alebo návrh
zmluvy pre nezabezpečený bezhotovostný spotrebiteľský úver od inej banky či pobočky
zahraničnej banky (ďalej len „Iná inštitúcia“), ktorá je platná v deň doloženia tejto ponuky
alebo návrhu zmluvy a ktorá v deň doloženia nie je staršia ako 1 mesiac (ďalej len „Návrh“).
do predmetu emailu uveďte adresu pobočky mBank, kde budete chcieť dodatok podpísať.
Zoznam pobočiek mBank nájdete na http://www.mbank.sk/o-nas/kontakt/mapa/
podpíše dodatok k zmluve o mPôžičke Plus s nižšou ročnou percentuálnou mierou nákladov
(ďalej len „RPMN“) na vybranej pobočke mBank

Na akceptáciu Návrhu od Inej inštitúcie, tento musí spĺňať nasledovné náležitosti:
 musí byť na hlavičkovom papieri Inej inštitúcie;
 musí byť podpísaný a opečiatkovaný Inou inštitúciou s uvedením mena a priezviska
vystavovateľa;
 bude vystavený v rovnakej výške ktorá zostáva splatiť na mPôžičke Plus (s toleranciou +/10% zo zostávajúcej výšky mPôžičky Plus), ku dňu vystavenia Návrhu;
 bude obsahovať meno, priezvisko a trvalú adresu žiadateľa, pričom sa musí jednať o tú istú
osobu/osoby ako tá osoba, ktorej je poskytnutá aktuálna mPôžička Plus v mBank;





bude vystavený na rovnaký počet rokov ako je doba do konca splatnosti príslušnej mPôžičky
Plus v mBank. V prípade, že doba do konca splatnosti mPôžičky Plus nebude zostávať v celých
rokoch, klient môže doložiť ponuku s dobou splatnosti zaokrúhlenou nahor. (príklad:
zostávajúca doba splatnosti mPôžičky Plus v mBank je 31 mesiacov. Ponuka od Inej inštitúcie
bude s dobou splatnosti 36 mesiacov.);
bude v ňom uvedená ročná percentuálna úroková sadzba a RPMN; a
nejedná sa o zamestnanecký úver.
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Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že nárok na zníženie sadzby RPMN vzniká iba v prípade
splnenia všetkých vyššie uvedených náležitostí. mBank si vyhradzuje právo vyžiadať si originál
návrhu od Inej inštitúcie.

IV. Zníženie sadzby RPMN
Účastník akcie, ktorý splní podmienky akcie uvedené v čl. III., obdrží od mBank rovnakú sadzbu
RPMN pre mPôžičku Plus, ako ktorú doloží v Návrhu od Inej inštitúcie. Sadzba bude klientovi znížená
k nasledujúcemu dňu splátky v prípade, že mBank dostane podpísaný dodatok 10 pracovných dní
pred dátumom splatnosti, v opačnom prípade bude klientovi znížená sadzba RPMN až ku dňu druhej
splátky odo dňa podpisu dodatku. Úroky zaplatené klientom do tohto dátumu nebudú vrátené späť.
V. Limitácia odmeny
Minimálna výška sadzby RPMN, ktorú môže mBank klientovi poskytnúť je vo výške 7,1 %.
VI. Ďalšie ustanovenia
mBank si vyhradzuje právo tieto pravidlá pozmeniť alebo upraviť alebo akciu odvolať zo závažných
dôvodov najmä, avšak nielen, ak by mBank hrozila škoda v dôsledku zmeny okolností, ktoré nemohol
v čase vyhlásenia akcie predvídať. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené alebo upravené mBank iba
formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Odvolanie akcie musí byť zverejnené rovnakým
spôsobom akým bola zverejnená akcia.
mBank 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
podmienok akcie, 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 mBank zaväzujú, že ich budú riešiť 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 platnosť a účinnosť okamihom zahájenia akcie, t.j. od 1. 2. 2015.
V Bratislave, 29. Január 2015
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Dodatok č. 1 k Pravidlám a podmienkam akcie
“Garancia najlacnejšej pôžičky po celý čas“
(ďalej len „Dodatok“)
mBank SPÒLKA 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“) týmto vyhlasuje, že prostredníctvom
tohto Dodatku sa menia Pravidlá a podmienky akcie „Garancia najlacnejšej pôžičky po celý čas“
(ďalej len „Pravidlá“) nasledovne:
1. PREDMET DODATKU
1. Na základe rozhodnutia Usporiadateľa v súlade s čl. VI. Pravidiel sa akcia predlžuje, pričom akcia
prebieha do odvolania, najneskôr však do 31.8.2015.
2. Na základe rozhodnutia Usporiadateľa v súlade s čl. IV Pravidiel sa do čl. III. Účastníci akcie,
podmienky akcie sa doplňuje úprava, že ponuka alebo návrh zmluvy, ktorý má účastník doložiť
mBank na adresu mpozickaplus@mbank.sk musí byť vyhotovený na bezúčelový nezabezpečený
bezhotovostný spotrebiteľský úver od inej banky či pobočky zahraničnej banky.
3. Ostatné ustanovenia Pravidiel ostávajú nezmenené.
2. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMIEN
1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť okamihom zverejnenia na webovej stránke
Usporiadateľa, t. j. od 1.6.2015.
2. Úplné znenie Pravidiel a tohto Dodatku je k dispozícii na internetových stránkach Usporiadateľa
www.mbank.sk.

v Bratislave, dňa 27. 5. 2015
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Dodatok č. 2 k Pravidlám a podmienkam akcie
“Garancia najlacnejšej pôžičky po celý čas“
(ďalej len „Dodatok“)
mBank SPÒLKA 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“) týmto vyhlasuje, že prostredníctvom
tohto Dodatku sa menia Pravidlá a podmienky akcie „Garancia najlacnejšej pôžičky po celý čas“
(ďalej len „Pravidlá“) nasledovne:
1. PREDMET DODATKU
1. Na základe rozhodnutia Usporiadateľa v súlade s čl. VI. Pravidiel sa akcia predlžuje, pričom akcia
prebieha do odvolania, najneskôr však do 31.12.2015.

2. Ostatné ustanovenia Pravidiel ostávajú nezmenené.
2. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMIEN
1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť okamihom zverejnenia na webovej stránke
Usporiadateľa, t. j. od 1.9.2015.
2. Úplné znenie Pravidiel a tohto Dodatku je k dispozícii na internetových stránkach Usporiadateľa
www.mbank.sk.

v Bratislave, dňa 31.8.2015
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