
  

  

  

 

Pravidlá marketingovej akcie   

Preneste si pôžičku do mBank a znížime vám úrok o 2%  

(ďalej len „pravidlá“)  
   

I. Organizátor   

Usporiadateľom súťaže je mBank SPÒŁKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom 

Senatorska 18, Varšava, Poľsko 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 16.3.2017 do 30.4.2017 

(ďalej len „platnosť akcie“).   

  

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. ktorá v priebehu platnosti 

akcie požiada o konsolidáciu či refinancovanie úverových produktov z inej banky do 

mBank, pričom táto žiadosť o mPôžičku Plus bude následne v súlade s Obchodnými 

podmienkami poskytovania úveru mPôžička Plus schválená a klientom načerpaná 

(ďalej ako „Účastník akcie“).   

  

IV. Pravidlá zníženia úrokovej sadzby  

Účastník akcie, ktorý splní podmienky akcie uvedené v čl. III., získa od mBank 

úrokovú sadzbu v rozpätí od 4,9% p.a. do 9,9% p.a. (ďalej len „rozpätie sadzby“).  

  

Znížená úroková sadzba bude určená na základe dát získaných z  registra klientských 

informácií Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. (SBCB), a to na základe parametrov 

aktuálnej výšky nesplatenej istiny, výšky mesačnej splátky a zostávajúceho počtu 

splátok úveru / úverov v inej / iných finančných inštitúciách.  

  

Pravidlá pre zníženie úrokovej sadzby:  

 pri prevedení jedného nezabezpečeného spotrebiteľského úveru (ďalej len 
„pôžička“) z inej banky do mBank bude úroková sadzba znížená v tomto 
rozsahu:  

o pôvodná úroková sadzba je vyššia ako 11,9% p.a. – úroková sadzba bude 

znížená na 9,9% p.a.   



  

  

  

 

o pôvodná úroková sadzba je v rozmedzí 6,9% - 11,9% p.a. – úroková 

sadzba bude znížená o 2% p.a.   

o pôvodná úroková sadzba je nižšia ako 6,9% - najnižšia možná úroková 

sadzba je 4,9% p.a.   

  

 pri konsolidácií viacerých úverových produktov z inej banky, minimálne jeden 

z nich musí byť pôžička, bude sadzba znížená v tomto rozsahu:  

o pôvodná úroková sadzba je vyššia ako 11,9% p.a.  – úroková sadzba bude 

znížená na 9,9% p.a.   

o pôvodná úroková sadzba je v rozmedzí 6,9% - 11,9% p.a. – úroková 

sadzba bude znížená o 2% p.a.   

o pôvodná úroková sadzba je nižšia ako 6,9% - najnižšia možná úroková 

sadzba je 4,9% p.a.   

Pôvodná úroková sadzba je vždy stanovená z pôžičky s aktuálne najvyššou 

nesplatenou istinou podľa údajov z SBCB o prevádzaných pôžičkách;  

  

 pri konsolidácií len spotrebiteľských úverov revolvingového typu (kreditná karta 

alebo povolené prečerpanie) je vždy finálna znížená sadzba 9,9% p.a.  

   

Úroková sadzba, ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) a mesačná splátka 

uvedené v Žiadosti o mPôžičku Plus sú len informatívne. Finálne platné parametre 

úveru vrátane úrokovej sadzby budú uvedené v Zmluve o spotrebiteľskom úvere 

mPôžička Plus a vo Formulári o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom 

úvere „mPôžička plus“.   

  

V prípade nesplnenia všetkých podmienok uvedených v týchto pravidlách, nárok na 

zníženie úrokovej sadzby nevzniká. mBank si vyhradzuje právo vyžiadať si originál 

zmluvnej dokumentácie k prevádzaným produktom.  

  

V. Reklamácie  

1. Reklamácie súvisiace s účasťou v akcii môžu Účastníci akcie uplatniť jedným z 

nasledovných spôsobov:  

• telefonicky - prostredníctvom call-centra mLinka: 0850 60 60 50,  

 písomne – poštou na adresu banky:   

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky,  

Pribinova 10,  

811 09 Bratislava,  

P. O. Box 372, 814 99,   

• osobne – na predajnom mieste mBank (mKiosk, Finančné 

centrum),   elektronickou poštou na adrese: kontakt@mBank.sk.   



  

  

  

 

2. Reklamácie musia obsahovať meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a číslo 

podanej žiadosti, resp. zmluvy a taktiež popis dôvodu reklamácie.  

Reklamácie budú vybavované v súlade s príslušnými obchodnými podmienkami a 

podľa platného Reklamačného poriadku mBank, ktoré sú k dispozícií na internetových 

stránkach mBank www.mbank.sk alebo na obchodných miestach mBank.  

  

VI. Ďalšie ustanovenia  

Účasťou v akcii vyjadruje Účastník akcie svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje 

sa ich plne a poriadne dodržiavať.  

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. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zahájenia akcie.   

  

  

Prípadné otázky posielajte na kontakt@mbank.sk.  

  

  

  

V Bratislave dňa 15.03.2017  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Dodatok č. 1 k Pravidlám marketingovej akcie  

“Preneste si pôžičku do mBank a znížime vám úrok o 2%“  
(ďalej len „Dodatok“)  

  

  

mBank SPÒŁKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 

Poľsko 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“ alebo „Usporiadateľ“) týmto 

vyhlasuje, že prostredníctvom tohto Dodatku sa menia Pravidlá marketingovej akcie 

„Preneste si pôžičku do mBank a znížime vám úrok o 2%“ (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 30.6.2017.  

  

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 1.5.2017.   

  

2. Úplné znenie Pravidiel a tohto Dodatku je k dispozícii na internetových 

stránkach Usporiadateľa www.mbank.sk.  

  

  

  

  

  

V Bratislave dňa 30.4.2017  

http://www.mbank.sk/
http://www.mbank.sk/


  

  

  

 

  

  

Dodatok č. 2 k Pravidlám marketingovej akcie 

“Preneste si pôžičku do mBank a znížime vám úrok o 2%“  
(ďalej len „Dodatok“)  

  

  

mBank SPÒŁKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 

Poľsko 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“ alebo „Usporiadateľ“) týmto 

vyhlasuje, že prostredníctvom tohto Dodatku sa menia Pravidlá marketingovej akcie 

„Preneste si pôžičku do mBank a znížime vám úrok o 2%“ (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 30.9.2017.  

  

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 1.7.2017.   

  

2. Úplné znenie Pravidiel a tohto Dodatku je k dispozícii na internetových 

stránkach Usporiadateľa www.mbank.sk.  

  

  

  

  

  

  

  

V Bratislave dňa 30.6.2017  

  

  

  

http://www.mbank.sk/
http://www.mbank.sk/


  

  

  

 

  

  

   

Dodatok č. 3 k Pravidlám marketingovej akcie  

“Preneste si pôžičku do mBank a znížime vám úrok o 2%“  
(ďalej len „Dodatok“)  

  

  

mBank SPÒŁKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 

Poľsko 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“ alebo „Usporiadateľ“) týmto 

vyhlasuje, že prostredníctvom tohto Dodatku sa menia Pravidlá marketingovej akcie 

„Preneste si pôžičku do mBank a znížime vám úrok o 2%“ (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.  

  

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 1.10.2017.   

  

2. Úplné znenie Pravidiel a tohto Dodatku je k dispozícii na internetových 

stránkach Usporiadateľa www.mbank.sk.  

  

  

  

  

  

  

  

V Bratislave dňa 30.9.2017  

  

  

http://www.mbank.sk/
http://www.mbank.sk/


  

  

  

 

  

   

Dodatok č. 4 k Pravidlám marketingovej akcie  

“Preneste si pôžičku do mBank a znížime vám úrok o 2%“  
(ďalej len „Dodatok“)  

  

  

mBank SPÒŁKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 

Poľsko 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“ alebo „Usporiadateľ“) týmto 

vyhlasuje, že prostredníctvom tohto Dodatku sa menia Pravidlá marketingovej akcie 

„Preneste si pôžičku do mBank a znížime vám úrok o 2%“ (ďalej len „Pravidlá“) 

nasledovne:  

  

1. PREDMET DODATKU  

  

1. Na základe rozhodnutia Usporiadateľa v súlade s čl. VI. Pravidiel sa akcia ukončuje 

31. 7. 2018.  

 

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 24. 7. 2018.   

 

2. Úplné znenie Pravidiel a tohto Dodatku je k dispozícii na internetových 

stránkach Usporiadateľa www.mbank.sk.  

  

  

  

  

  

  

  

V Bratislave dňa 23. 7. 2018  

 

http://www.mbank.sk/
http://www.mbank.sk/

