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Pravidlá marketingovej akcie  
 

„Zadarmo vklad hotovosti na mKonto Biznis ” 
(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“), ktorá v súlade s ustanovením § 850 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje nasledovnú akciu.  
 
II. Termín a miesto konania akcie  
Marketingová akcia „Zadarmo vklad hotovosti na mKonto Biznis“ (ďalej len „akcia“) prebieha v období 
od 01. 09. 2016 do odvolania. 
 
O ukončení akcie bude mBank informovať na stránkach mBank, na ktorých boli zverejnené pravidlá 
akcie, nie neskôr, ako 14 dní pred termínom ukončenia akcie. 
 
III. Účastníci akcie, podmienky akcie  
1. Akcia je určená: 

Fyzickým osobám podnikateľom (ďalej len „Podnikateľom“), ktorí sú klientami mBank a vlastnia 
účet mKonto Biznis (ďalej len „Účastník Akcie“) a: 

i. vloží hotovosť na svoj účet mKonto Biznis do výšky 1 499 Eur cez pobočku Slovenskej 
pošty, a. s.  

ii. ako špecifický symbol pre platbu uvedie IČO, ktoré je vedené k mKontu Biznis 
 
2. Akciu je možné kombinovať s inými akciami realizovanými mBank. 

 
3. Maximálny počet vkladov hotovosti na mKonto Biznis v rámci tejto akcie je jeden za mesiac. 

Maximálna čiastka vložená na mKonto Biznis cez pobočku Slovenskej pošty, a. s. v rámci tejto akcie je 
1 499 Eur. 

 
Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že klient môže vykonať jeden vklad hotovosti cez pobočku 
Slovenskej pošty a.s. v jednom mesiaci. Táto čiastka môže byť maximálne 1 499 Eur. 

 
IV. Pravidlá akcie 

1. Princípom Akcie je umožniť mBank klientom, ktorí majú mKonto Biznis jeden vklad hotovosti mesačne 
na mKonto Biznis cez pobočky Slovenskej pošty, a.s. max. do výšky 1 499 Eur cez Poštovú poukážku na 
účet. Náklady s týmto vkladom spojené následne klientovi preplatiť späť na mKonto Biznis. 
 

2. Účastník akcie je povinný ako špecifický symbol na  Poštovej poukážke uviesť IČO, ktoré je vedené 
k mKontu Biznis.  
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3. mBank vyplatí klientovi, ktorý splní vyššie uvedené podmienky, v priebehu nasledujúceho mesiaca po 

mesiaci, kedy bola hotovosť pripísaná na účet mKonto Biznis, náklady spojené s týmto vkladom na 
pobočke Slovenskej pošty, a.s. V prípade vkladu hotovosti vo výške 1,00 Eur až 29,99 Eur bude vyplatená 
na mKonto Biznis čiastka vo výške 0,40 Eur, v prípade vkladu hotovosti vo výške 30,00 Eur až 149,99 Eur 
bude vyplatená na mKonto Biznis čiastka vo výške 0,50 Eur, v prípade vkladu hotovosti vo výške 150,00 
Eur až 299,99 Eur bude vyplatená na mKonto Biznis čiastka vo výške 0,70 Eur, v prípade vkladu hotovosti 
vo výške 300,00 Eur až 1 499,99 Eur bude vyplatená na mKonto Biznis čiastka vo výške 1,70 Eur. Tato 
čiastka sa môže zmeniť podľa cenníka Slovenskej pošty, a. s. 

 
V. Reklamácie 
Účasťou na akcii vyjadruje Účastník Akcie svoj súhlas s pravidlami akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 
Prípadné reklamácie budú vybavované podľa platného Reklamačného poriadku mBank. 
 
VI. Ďalšie ustanovenia  
Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto akcie, spomínané a 
uvádzané v propagačných materiáloch Usporiadateľa, určené klientom mBank. 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 nemohla 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. Občianskeho zákonníka 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. 9. 2016.  
 
V Bratislave, 30. 8. 2016 
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Oznámenie o ukončení akcie „Zadarmo vklad hotovosti na mKonto Biznis” 

(ďalej len „Rozdhodnutie“) 
 
 
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“ alebo „Usporiadatel“):  
 

týmto v súlade s čl. II. Pravidiel marketingovej akcie „Zadarmo vklad hotovosti na mKonto Biznis” 
oznamuje, že:  

 
Akcia „Zadarmo vklad hotovosti na mKonto Biznis“, ktorá bola vyhlásená dňa 30. 8. 2016, bude ukončená 
ku dňu 31. 12. 2017. 
 
Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť jeho zverejnením. 
 
Úplné a aktuálne znenie Pravidiel je k dispozícii na internetových stránkach Usporiadateľa – 
http://www.mbank.sk 
 
Ďakujeme všetkým zákazníkom, ktorí sa do akcie zapojili. 
 
  
 
V Bratislave, 27. 10. 2017 
 

http://www.mbank.sk/
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