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1. Úvodné ustanovenia

1.1 Preambula
 1.1.1 Zriadenie a vedenie Bežných účtov, sporiacich a vkladových účtov a poskytovanie Povoleného prečerpania v mBank sa riadi OP.
 1.1.2  Pojmy použité v OP s prvými veľkými začiatočnými písmenami majú význam podľa čl. 1.2 OP alebo majú rovnaký význam ako defi nície 

použité vo VOP, ak OP výslovne neobsahujú inú defi níciu pojmu.
 1.1.3  Vzťahy neupravené Zmluvou medzi Klientom a mBank, vrátane OP alebo VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.
1.2 Defi nície a pojmy

1/ Autentifi kácia 
je postup, ktorý umožňuje mBank overiť totožnosť Klienta alebo oprávnenosť použitia Platobného 
prostriedku vrátane použitia personalizovaných bezpečnostných prvkov Klienta.

2/
Automatické
obnovenie mVkladu 

je príkaz Majiteľa na automatické obnovenie vkladu, na základe ktorého bude Zmluva o termínovanom 
vklade automaticky predĺžená na ďalšie obdobie, a to aj bez osobitného pokynu Majiteľa mVkladu.

3/ Disponent 

je fyzická osoba splnomocnená Majiteľom alebo Spolumajiteľom na nakladanie s Účtom alebo 
Spoločným účtom, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia o Majiteľovi, ak nie je ustanovené alebo Majiteľ 
neurčí inak. Disponent musí spĺňať predpoklady na pobyt a spôsobilosť na právne úkony v rovnakom 
rozsahu ako Klient.

4/ Disponibilné prostriedky
sú peňažné prostriedky, vyplatiteľné na požiadanie, ktoré sú k dispozícii Majiteľovi, a od ktorých 
sú odpočítané sumy nezaúčtovaných transakcií vykonaných pri použití Bankových kariet, ako aj 
pohľadávky mBank.

5/ Doba poskytnutia 
je obdobie, na ktoré sa poskytuje Povolené prečerpanie, v dĺžke podľa OP. Ak nenastane Obnovené 
povolené prečerpanie, Majiteľ je povinný do uplynutia Doby poskytnutia splatiť Povolené prečerpanie.

6/ Doplnkový identifi kátor 
je identifi kátor, zvolený Majiteľom účtu, umožňujúci identifi káciu Majiteľa po aktivácii Prístupového 
kanálu s využitím Identifi kačného čísla.

7/ Heslo 
je reťazec znakov známy jedine Majiteľovi slúžiaci na identifi káciu Majiteľa s cieľom zabezpečiť výlučný 
prístup k Účtu cez Prístupové kanály.

8/ Identifi kačné číslo 
je jedinečné číslo prideľované zo strany mBank Majiteľovi po pozitívnom procese identifi kácie slúžiace 
na identifi káciu Majiteľa.

9/ Koniec zúčtovacieho cyklu 
je deň v mesiaci, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s dňom, v ktorom bolo Povolené 
prečerpanie poskytnuté.

10/ Limit povoleného prečerpania 
je výška úverového limitu k Povolenému prečerpaniu, do ktorej je Majiteľ oprávnený využiť Povolené 
prečerpanie.

11/ Majiteľ je Klient, Dieťa a Mladistvý s ktorými mBank uzatvorila Zmluvu o účte.

12/ Dieťa 
je osoba mladšia ako 15 rokov, so slovenským občianstvom, s trvalým alebo prechodným pobytom alebo 
registrovaným právom na pobyt na území Slovenskej republiky.

13/ Mladistvý
je osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov a neprekročila 18 rokov, so slovenským občianstvom, s trvalým alebo 
prechodným pobytom alebo registrovaným právom na pobyt na území Slovenskej republiky.

14/ mVklad je termínovaný vkladový účet s názvom mVklad zriadený mBank pre Majiteľa.

15/ Nepovolené prečerpanie je záporný zostatok vyplývajúci z prekročenia Vlastných prostriedkov a Povoleného prečerpania zároveň.

16/
Obnovené povolené 
prečerpanie 

je oprávnenie Majiteľa po uplynutí Doby poskytnutia opätovne využiť Limit povoleného prečerpania 
v dobe s rovnakou dĺžkou, za podmienky, že Povolené prečerpanie bolo Majiteľom splácané v súlade so 
Zmluvou o povolenom prečerpaní.

17/ OP 
sú tieto obchodné podmienky k Bežným účtom, sporiacim a vkladovým účtom a Povolenému 
prečerpaniu.

18/ Spolumajitelia 
sú Klienti, s ktorými mBank uzavrela Zmluvu o spoločnom účte. Ak nie je vyslovene stanovené inak, 
Spolumajitelia majú v súvislosti so Spoločným účtom rovnaké práva a povinnosti ako Majiteľ v súvislosti 
s Bežným účtom, pričom tieto práva a povinnosti vykonávajú samostatne.

19/ Potvrdenie zriadenia účtu 
je dokument potvrdzujúci zriadenie Účtu na základe Zmluvy o účte, ktorý obsahuje IBAN a ďalšie 
základné informácie o Účte.

20/ Povolené prečerpanie 

je bezúčelový nezabezpečený spotrebiteľský úver s variabilne stanovenou úrokovou sadzbou poskytnutý 
Majiteľovi zo strany mBank, ktorý umožňuje Majiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad 
rámec Vlastných prostriedkov Bežného účtu. Majiteľ sa však môže s mBank dohodnúť, že prvé čerpanie 
úveru z Povoleného prečerpania alebo jeho časť bude použité výhradne na úhradu dlhu Majiteľa 
v inej fi nančnej inštitúcii; úhradu tohto dlhu v inej fi nančnej inštitúcii uskutoční priamo mBank, alebo 
sám Majiteľ. V okamihu ako bude dlh Majiteľa v inej fi nančnej inštitúcii z poskytnutého Povoleného 
prečerpania uhradený, poskytuje mBank Majiteľovi Povolené prečerpanie ako bezúčelový úver.

21/ Spoločný účet je Účet pre Spolumajiteľov na základe Zmluvy o spoločnom účte.

22/ Úverová schopnosť 
je schopnosť Majiteľa riadne splácať Povolené prečerpanie spolu s úrokmi v dohodnutých termínoch 
splatnosti vyhodnocovaná na základe interných kritérií mBank.

23/ Vklad je každý príkaz alebo platobná operácia spôsobujúca pripísanie peňažných prostriedkov na Účet.

24/ Vlastné prostriedky 
tvoria peňažné prostriedky, ktoré sa nachádzajú na Účte a nie sú súčasťou Limitu povoleného 
prečerpania alebo iného úverového rámca.

25/ Výber je každý príkaz alebo platobná operácia spôsobujúca zaťaženie Účtu.
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26/ Účet 
je Bežný účet mKonto, mKonto pre deti, mKonto #navlastnetriko, Partners Konto alebo mSporenia 
alebo eMax alebo eMax Plus, ktoré zriaďuje mBank pre Klienta.

27/ Zákonný zástupca 
je osoba, ktorá do predloženia občianskeho preukazu zastupuje Dieťa vo vzťahu s mBank a počas 
trvania tohto vzťahu sa na neho primerane použijú aj ustanovenia vzťahujúce sa na Klienta.

28/ Zmluva o účte 
je Zmluva o vedení bankových bežných a sporiacich účtoch uzatvorená medzi mBank a Žiadateľom, na 
základe ktorej sa pre Žiadateľa zriaďuje Účet podľa voľby Žiadateľa.

29/ Zmluva o spoločnom účte 
je Zmluva o účte uzatvorená medzi mBank a dvomi Žiadateľmi, pričom na Zmluvu o spoločnom účte sa 
vzťahujú ustanovenia o Zmluve o účte, ak nie je výslovne stanovené inak.

30/ Zmluva o termínovanom účte je Zmluva, na základe ktorej mBank zriaďuje pre Majiteľa mVklad.

31/
Zmluva o povolenom 
prečerpaní 

je Zmluva, na základe ktorej mBank poskytuje Klientovi Povolené prečerpanie.

32/
Žiadosť o poskytnutie 
povoleného prečerpania 

je elektronická alebo písomná žiadosť o poskytnutie Povoleného prečerpania.

33/ Žiadateľ 
je fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na to, aby sa stala Klientom alebo Majiteľom a ktorá požiadala 
o zriadenie Účtu.

2. Zásady vedenia účtov

2.1 Zriadenie a vedenie účtu
 2.1.1  mBank zriaďuje a vedie Účty na základe Zmluvy o účte. Platobné účty zriaďované a vedené v mBank slúžia na vykonávanie platobných 

služieb Majiteľa a na disponovanie s Disponibilnými prostriedkami na Účte.
 2.1.2  Zmluva o účte sa uzatvára na základe údajov Žiadateľa poskytnutých ústne, písomne alebo elektronickou formou (prostredníctvom 

internetu). Na uzatvorenie Zmluvy o účte je nevyhnutné overenie totožnosti Žiadateľa. mBank môže klientovi tiež umožniť uzavrieť 
zmluvu prostredníctvom iných prostriedkov komunikácie na diaľku, prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo mimo Obchodných 
priestorov mBank; podmienky takéhoto uzavretia zmluvy budú stanovené pre každý prípad osobitne. mBank nie je povinná uzatvoriť 
so Žiadateľom Zmluvu o účte a Žiadateľovi nevzniká nárok na uzatvorenie Zmluvy.

 2.1.3 Účet sa zriaďuje ku dňu:
  a) podpisu Zmluvy o účte, ak bola Zmluva o účte podpísaná v Obchodných priestoroch mBank; alebo
  b) doručenia podpísanej Zmluvy o účte do mBank, ak Majiteľ požiadal o zriadenie Účtu prostredníctvom webového sídla mBank;
  c) podpisu zmluvy prostredníctvom mobilnej aplikácie.
 2.1.4 Podpis Majiteľa na Zmluve o účte sa pre účely mBank považuje za podpisový vzor Majiteľa.
 2.1.5 Na základe uzatvorenej Zmluvy o účte môže mBank na pokyn Majiteľa zriadiť pre Majiteľa ďalšie Účty.
 2.1.6 Maximálny počet Účtov vedených súčasne pre toho istého Majiteľa je určovaný mBank a je ustanovený v časti 3. OP.
 2.1.7 Majiteľ obdrží jeden exemplár Zmluvy o účte a Potvrdenia o zriadení účtu ako dokumenty potvrdzujúce zriadenie Účtu.
2.2 Spoločný účet
 2.2.1  mBank môže uzavrieť Zmluvu o spoločnom účte so Žiadateľmi a bude pre tieto osoby viesť Spoločný účet. Pri zriadení spoločného 

účtu je nevyhnutné podpísanie Zmluvy o spoločnom účte každým zo Spolumajiteľov.
 2.2.2  Spolumajitelia sa podpisom Zmluvy o spoločnom účte stávajú solidárnymi veriteľmi mBank a solidárne (spoločne a nerozdielne) 

zodpovedajú za všetky záväzky, ktoré vzniknú voči mBank v súvislosti s vedením Spoločného účtu. Každý zo Spolumajiteľov 
je oprávnený samostatne nakladať s Disponibilnými prostriedkami na Spoločnom účte. Súhlasné vyhlásenie vôle všetkých 
Spolumajiteľov sa vyžaduje v prípade zadania príkazu alebo pokynu spôsobujúceho zmenu obsahu alebo ukončenie Zmluvy 
o spoločnom účte (napríklad v prípade výpovede Zmluvy o spoločnom účte, odstúpenia od Zmluvy o spoločnom účte, zadania 
pokynu na zrušenie Účtu, prípadne pokyn na výplatu prostriedkov do výšky Zostatku na Účte v prípade zrušenia Účtu), pokiaľ Zmluva 
o spoločnom účte nestanovuje inak.

 2.2.3  mBank vykonáva Platobné príkazy Spolumajiteľov v poradí, v akom boli prijaté. V prípade zadania niekoľkých Platobných príkazov 
súčasne má mBank právo určiť poradie ich vykonania. mBank nenesie zodpovednosť za dôsledky vykonania Platobných príkazov 
zadaných Spolumajiteľmi, ktoré sú výsledkom rozdielnych Platobných príkazov každého z nich.

 2.2.4 Zmena Spoločného účtu na individuálny Účet vyžaduje súhlasné vyhlásenie vôle všetkých Spolumajiteľov.
 2.2.5 Zmena individuálneho Účtu na Spoločný účet je možná na základe žiadosti Majiteľa a osoby ním určenej ako budúceho Spolumajiteľa.
 2.2.6 Spolumajitelia sa zaväzujú súhlasne nakladať s Účtom a vzájomne si poskytovať všetky informácie ohľadne Účtu.
 2.2.7 Každý zo Spolumajiteľov:
  a)  nakladá s Disponibilnými prostriedkami na Účte bez obmedzenia a samostatne uskutočňuje akékoľvek úkony vyplývajúce zo 

Zmluvy o spoločnom účte, a prijatia Zostatku, ak Zmluva o spoločnom účte, VOP alebo OP neustanovujú inak;
  b)  berie na vedomie, že mBank nepriraďuje Disponibilné prostriedky na Spoločnom účte k jednotlivým Spolumajiteľom (neskúma 

skutočný podiel každého zo Spolumajiteľov);
  c)  berie na vedomie, že rozdelenie sumy peňažných prostriedkov nachádzajúcich sa na Spoločnom účte sa vykoná na základe zásady 

rovnosti podielov ku dňu prijatia dôveryhodnej informácie o smrti jedného zo Spolumajiteľov.
2.3 Plnomocenstvo pre Disponenta
 2.3.1  Majiteľ môže splnomocniť jedného alebo viacerých Disponentov, aby za neho vykonávali dispozičné oprávnenia ohľadne Účtu alebo 

peňažných prostriedkov na Účte, a to buď udelením plnomocenstva prostredníctvom zriadenia podpisového vzoru k Účtu, alebo 
udelením osobitného písomného plnomocenstva. Ustanovenia o Podpisových vzoroch sa primerane vzťahujú na podpisové vzory 
Disponentov. mBank je oprávnená žiadosť o splnomocnenie disponeta na vykonávanie dispozičných oprávnení, kedykoľvek zamietnuť, 
a to aj bez uvedenia dôvodu. O tejto skutočnosti mBank Klienta bez zbytočného odkladu informuje.

 2.3.2 Splnomocnenie Disponenta nemá vplyv na úkony Klienta v rámci iných zmluvných vzťahov s mBank.
 2.3.3 Maximálny počet Disponentov, ktorých môže Majiteľ splnomocniť je uvedený na webovom sídle mBank.
 2.3.4 Pre udelenie plnomocenstva je nevyhnutné overiť totožnosť osoby Disponenta.
 2.3.5 Plnomocenstvo na nakladanie so Spoločným Účtom môže byť udelené ktorýmkoľvek zo Spolumajiteľov.
 2.3.6 Plnomocenstvo pre Disponenta môže byť:
  a) všeobecné, v rámci ktorého má Disponent právo na nakladanie s Účtom rovnakom rozsahu ako Majiteľ;
  b)  špeciálne, v rámci ktorého má Disponent právo na nakladanie s Disponibilnými prostriedkami na Účte výlučne použitím Bankovej 

karty.

3/11



 2.3.7  Všeobecné plnomocenstvo sa udeľuje v písomnej forme spravidla pri využití príslušného formulára mBank, pričom podpis na ňom 
musí byť úradne osvedčený alebo overený zo strany mBank. mBank má právo bez uvedenia dôvodu odmietnuť prijať plnomocenstvo, 
ak jeho obsah nie je pre mBank akceptovateľný. Majiteľ je povinný oboznámiť Disponenta so Zmluvou o účte a v plnom rozsahu 
zodpovedá za príkazy zadávané Disponentom.

 2.3.8  Udelenie všeobecného alebo špeciálneho plnomocenstva môže byť uskutočnené na základe písomnej žiadosti alebo v Obchodných 
priestoroch mBank. Odvolanie plnomocenstva môže byt uskutočnené v Obchodných priestoroch mBank, mLinky alebo písomne 
poštou.

 2.3.9  Za splatenie všetkých pohľadávok mBank, ktoré vzniknú v súvislosti s Účtom (vrátane pohľadávok z Povoleného prečerpania) 
zodpovedá vždy Majiteľ bez ohľadu na to, kto realizoval Výber a peňažné prostriedky použil.

 2.3.10 Plnomocenstvo môže byť Majiteľom alebo každým zo Spolumajiteľov kedykoľvek odvolané.
 2.3.11 Disponent nie je oprávnený na:
  a) udeľovanie ďalších plnomocenstiev,
  b) zrušenie Účtu,
  c)  vykonávanie zmien podmienok Zmluvy o účte a jej vypovedanie, predkladanie žiadosti o poskytnutie úveru a na uzatváranie 

úverových zmlúv,
  d) podanie žiadosti o vydanie Bankovej karty,
  e) vydávanie pokynov ustanovených v čl. 2.1 OP.
 2.3.12 Platnosť plnomocenstva a oprávnenia Disponenta zanikajú v prípade:
  a) doručenia odvolania plnomocenstva do mBank,
  b) odstúpenia od Zmluvy o účte,
  c) doručenia dôveryhodnej informácie o smrti Majiteľa alebo Disponenta do mBank,
  d) doručenia písomnej výpovede zo strany Disponenta.
2.4 Disponovanie s účtom
 2.4.1  Majiteľ je oprávnený v plnom rozsahu disponovať s Účtom a s peňažnými prostriedkami na Účte, a to najmä zriadiť a zrušiť Účet, 

navrhovať zmenu dohodnutých podmienok v Zmluve o účte, disponovať s Disponibilnými prostriedkami na Účte, udeľovať a odvolávať 
plnomocenstvá pre Disponentov, požadovať Bankové informácie, blokovať peňažné prostriedky na Účte.

 2.4.2  mBank je oprávnená stanoviť minimálny vklad a minimálny zostatok na Účte, ktorý zverejňuje v Obchodných priestoroch alebo 
na webovom sídle mBank. Klient je povinný dodržať minimálny vklad a minimálny zostatok na Účte, pod ktorý mBank hotovostné 
a bezhotovostné operácie nezrealizuje. Zníženie minimálneho vkladu alebo prečerpanie minimálneho zostatku na Bežnom účte môže 
nastať len so súhlasom mBank.

 2.4.3  Majiteľ môže nakladať s fi nančnými prostriedkami na Účte a prostredníctvom Prístupových kanálov zadávať pokyny súvisiace 
s vedením Účtu. Pokyny Majiteľa účtu sú vykonané najneskôr v najbližší Bankový pracovný deň nasledujúci po dni, keď boli zadané, ak 
nie je stanovené inak. Platobné príkazy Majiteľa sú vykonané až do výšky Disponibilných prostriedkov na Účte.

 2.4.4  mBank nezodpovedá za dôsledky chybných pokynov zadaných Majiteľom alebo inou oprávnenou osobou. Majiteľ je povinný 
presvedčiť sa, že všetky zadávané pokyny týkajúce sa Účtu sú správne a v súlade s jeho vôľou.

 2.4.5  mBank má právo použiť peňažné prostriedky Majiteľa vrátane peňažných prostriedkov na účte Majiteľa na započítanie proti svojim 
pohľadávkam, ktoré má voči Majiteľovi, a to bez ohľadu na to, či pohľadávky mBank vznikli v súvislosti s vedením Účtu alebo na základe 
iného dôvodu. Započítanie je mBank oprávnená zúčtovať na ťarchu Účtu, a to aj v prípade, ak na Účte nie je dostatok peňažných 
prostriedkov a zúčtovaním sa Účet dostane do Nepovoleného prečerpania, alebo v prípade, ak sa Účet už v Nepovolenom prečerpaní 
nachádza a zvýši sa tým rozsah Nepovoleného prečerpania.

 2.4.6  Vklady môžu byť uskutočnené prostredníctvom bezhotovostného prevodu peňažných prostriedkov alebo prostredníctvom iných bánk, 
alebo Slovenskej pošty, a.s., pričom pripísanie peňažných prostriedkov v prospech Účtu sa uskutočňuje v deň ich pripísania na účet 
mBank a mBank postupuje v súlade s čl. 2.2.8. VOP.

 2.4.7  V prípade Nepovoleného prečerpania si mBank za obdobie odo dňa operácie spôsobujúcej vznik Nepovoleného prečerpania do dňa 
predchádzajúceho dňu Vkladu v dostatočnej výške na vyrovnanie Nepovoleného prečerpania, účtuje Úrok z omeškania.

 2.4.8  Vklady na Účet, na ktorom došlo k Nepovolenému prečerpaniu sú započítané na úhradu záväzkov Majiteľa ku dňu Vkladu v 
nasledujúcom poradí:

  a) úhrada dlžnej sumy;
  b) platby z titulu Poplatkov,
  c) úroky zo sumy Nepovoleného prečerpania,
  d) ostatné pohľadávky súvisiace s Nepovoleným prečerpaním, vrátane nákladov vymáhania pohľadávok.
 2.4.9 Majiteľ je povinný Nepovolené prečerpanie vyrovnať najneskôr do 30 dní od vzniku Nepovoleného prečerpania.
 2.4.10  Ak nie je Nepovolené prečerpanie vyrovnané do 30 dní odo dňa jeho vzniku, je mBank oprávnená na uspokojenie svojich pohľadávok 

zaťažiť iné Účty Majiteľa a vymáhať pohľadávky v súlade s právnymi predpismi a Zmluvou.
 2.4.11  Zmeny podpisových vzorov sú pre mBank záväzné najneskôr od nasledujúceho Bankového pracovného dňa po ich doručení 

a akceptovaní mBank. O neakceptovaní zmeny podpisových vzorov mBank informuje Klienta.
2.5 Zabezpečenie prístupu k Účtu
 2.5.1  Majiteľ môže používať Účet prostredníctvom Prístupových kanálov po ich aktivácii. Podrobný postup aktivácie prístupových kanálov 

je upravený v dokumente Manuál pre aktiváciu prístupových kanálov na webovom sídle mBank. Prístupové kanály je možné aktivovať 
prostredníctvom internetu, mLinky alebo hlasového automatu Aktivácia Prístupových kanálov si vyžaduje správnu identifi káciu 
osoby oprávnenej na prístup k Účtu (Majiteľ, Spolumajiteľ, Disponent). Prístup k Účtu umožňuje osobe oprávnenej na prístup k Účtu 
zadávanie Platobných príkazov a pokynov týkajúcich sa Účtu a oboznámenie sa s Bankovými informáciami.

 2.5.2  Identifi kačné číslo je dôverné a nesmie byť sprístupnené tretím osobám vrátane zamestnancov a spolupracovníkov mBank. Po 
prevzatí Identifi kačného čísla si Majiteľ určí Heslá pre jednotlivé Prístupové kanály, prípadne aj Doplnkový identifi kátor. Heslá 
a Doplnkový identifi kátor nesmú byť sprístupnené tretím osobám (okrem prípadov poskytnutia personalizovaných údajov TPP).

 2.5.3  Majiteľ resp. Disponent môže používať Účet aj prostredníctvom mobilnej aplikácie cez mobilné zariadenie s podporovaným 
operačným systémom. Pre používanie aplikácie si Majiteľ resp. Disponent do svojho mobilného zariadenia opatrí mBank určenú 
aplikáciu umožňujúcu poskytovanie tejto služby podľa operačného systému mobilného zariadenia výhradne z autorizovaného zdroja 
(na webovom sídle mBank je možné nájsť odkazy na autorizované zdroje tejto aplikácie ).

 2.5.4  Aplikácia sa aktivuje v mobilnom zariadení pokynom v Internet bankingu alebo prostredníctvom hlasového automatu. Táto aktivácia 
musí byť riadne autorizovaná jednorazovým sms kódom alebo kódom, ktorý mu poskytne hlasový automat. Pre dokončenie aktivácie 
aplikácie je nevyhnutné zadať unikátny kód z Internet bankingu a telefónne číslo používateľa. Následne si Majiteľ resp. Disponent 
nastaví Doplnkový identifi kátor pre prihlasovanie do aplikácie a autorizáciu pokynov. Pri zadávaní pokynu pre mobilnú aplikáciu, sa 
autorizácia uskutočňuje zadaním Doplnkového identifi kátora do príslušného poľa v aplikácii mBank.

 2.5.5  Pokiaľ už je nastavený spôsob prihlásenia podľa predchádzajúceho bodu, na vybraných mobilných zariadeniach môže aplikácia 
mBank umožniť použitie zabudovaného biometrického snímača. Možnosť použitia biometrického snímača používateľ nastaví 
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v aplikácii mBank a jeho nastavenie autorizuje Doplnkovým identifi kátorom. Pred nastavením použitia biometrického snímača mBank 
odporúča zoznámiť sa s princípmi jeho fungovania v použitom mobilnom zariadení. mBank nezodpovedá za správne fungovanie 
biometrického snímača a používateľ nastavením jeho použitia pre mobilnú aplikáciu na seba preberá riziko vyplývajúce z možných 
chýb jeho fungovania. Mobilná aplikácia ani iné systémy mBank nezískavajú, nespracovávajú a ani neukladajú žiadne biometrické dáta 
používateľa. Zrušenie možnosti používania biometrického snímača sa nastavuje potvrdením príslušnej voľby v mobilnej aplikácii.

 2.5.6 mBank nezodpovedá za následky spôsobené použitím Identifi kačného čísla, Doplnkového identifi kátora a Hesiel.
 2.5.7  Podrobný rozsah a pravidlá využívania Služieb poskytovaných prostredníctvom jednotlivých Prístupových kanálov ustanovuje Tabuľka 

funkčnosti prístupových kanálov zverejnená na webovom sídle mBank a prostredníctvom mLinky. Zmena Tabuľky funkčnosti 
prístupových kanálov nepredstavuje zmenu OP.

 2.5.8 Majiteľ je oprávnený oboznámiť s obsahom Tabuľky funkčnosti prístupových kanálov pred používaním Prístupových kanálov.
 2.5.9  Identifi kácia Majiteľa alebo Disponenta pri využívaní Služieb spojených s Účtom sa uskutočňuje pomocou:
  a) Identifi kačného čísla,
  b)  Doplnkového identifi kátora – a to vo forme neopakovateľného dôverného identifi kátora určeného Majiteľom alebo čísla aktívnej 

Bankovej karty vystavenej Majiteľovi zo strany mBank,
  c) Hesla,
  d) Autorizačných kódov,
  e) Biometrického snímača na mobilnom zariadení.
 2.5.10 mBank si vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať Majiteľa, ktorý používa Doplnkový identifi kátor, o zadanie Identifi kačného čísla.
 2.5.11  Chybné zadanie Identifi kačného čísla, Doplnkového identifi kátora, Hesla, alebo zadanie chybnej odpovede na identifi kačné otázky 

môže spôsobiť zablokovanie Prístupového kanálu alebo prerušenie procesu aktivácie. Odblokovanie Prístupových kanálov je možné 
prostredníctvom Prístupových kanálov určených mBank, predovšetkým prostredníctvom mLinky a Internet Bankingu. Zablokovanie 
jedného Prístupového kanálu nespôsobuje zablokovanie prístupu iných Prístupových kanálov.

 2.5.12  V záujme bezpečnosti je Majiteľ povinný sa vždy správne odhlásiť z daného Prístupového kanálu (napr. prerušiť telefonické spojenie 
alebo odhlásenie z Internet Bankingu).

 2.5.13  Pokiaľ mBank zistí, že niektorý Prístupový kanál je využívaný spôsobom, ktorý nie je v súlade s VOP, OP alebo všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, má právo zablokovať prístup k Účtu prostredníctvom daného Prístupového kanálu.

 2.5.14  Vykonanie Platobných príkazov resp. iných dispozičných úkonov zadávaných prostredníctvom Prístupových kanálov, Platobnej 
iniciačnej služby alebo Služby informovania o platobnom účte alebo v prípade žiadosti o potvrdenie o dostupnosti fi nančných 
prostriedkov je podmienené jednoznačnou Autentifi káciou oprávnenej osoby pri použití identifi kátorov príslušných pre daný 
Prístupový kanál podľa Tabuľky funkčnosti prístupových kanálov.

 2.5.15  mBank má právo odmietnuť vykonanie pokynu Klienta, pokiaľ okolnosti odôvodňujú pochybnosti ohľadne jeho autentickosti alebo 
súladu so Zmluvou, OP, VOP alebo právnymi predpismi.

 2.5.16  Pokiaľ si to vyžaduje bezpečnosť alebo iné, od mBank nezávislé dôvody, mBank môže dočasne obmedziť prístup k Účtu 
prostredníctvom jednotlivých Prístupových kanálov, a to na dobu potrebnú na odstránenie príčin nedostatkov v prístupe. V takejto 
situácii mBank nezodpovedá za vzniknuté obmedzenia prístupu k Účtu.

2.6 Bankové karty
 2.6.1  mBank v súlade s uzatvorenou zmluvou o Bankových kartách a na základe pokynu Majiteľa vydáva Bankové karty. Bankové karty sú 

vydávané Majiteľovi, Spolumajiteľovi a Disponentom.
 2.6.2  Podmienky vydávania a používania Bankových kariet ustanovuje osobitná zmluva o Bankových kartách a Obchodné podmienky 

vydávania a používania debetných platobných kariet v mBank.
2.7 Úročenie peňažných prostriedkov na Účte
 2.7.1 mBank úročí Vlastné prostriedky úrokovou sadzbou podľa Úrokového lístku.
 2.7.2  mBank je oprávnená kedykoľvek meniť úrokové sadzby a je povinná takúto zmenu Úrokového lístka zverejniť vo svojich Obchodných 

priestoroch a na webovom sídle mBank. Akákoľvek zmena úrokových sadzieb, ktorá je pre Klienta priaznivejšia, môže byť uplatnená aj 
bez zverejnenia zmeny.

 2.7.3  Úrok z Vlastných prostriedkov sa počíta odo dňa (a vrátane) pripísania peňažných prostriedkov na Účet až do dňa predchádzajúceho 
dňu ich Výberu, prípadne do dňa splatnosti, ak ide o termínovaný vklad (mVklad). mBank vypočíta a pripíše úrok z peňažných 
prostriedkov na Účte na základe výpočtového modelu ACT/365 pre Účty a termínované vklady.

 2.7.4  Ak nie je dohodnuté inak, mBank vypláca úrok z peňažných prostriedkov na mesačnej báze, pričom tento úrok bude splatný posledný 
deň príslušného kalendárneho mesiaca a ak ide o termínovaný vklad, k dátumu splatnosti vkladu.

 2.7.5  Úrok z peňažných prostriedkov je predmetom zdanenia podľa právnych predpisov platných v deň jeho pripísania na Účet. mBank úrok 
zdaní formou zrážkovej dane v súlade s príslušnou legislatívou.

2.8 Blokovanie peňažných prostriedkov
 2.8.1  Ak nie je v Zmluve alebo v Podpisových vzoroch uvedené inak, Podpisové vzory platia až do okamihu, kým nie je mBank hodnoverne 

preukázané, že Majiteľ zomrel. Ak sa mBank dozvie, že Majiteľ zomrel, mBank prestane vykonávať Platobné príkazy, ak ide o Účet 
jedného Majiteľa. mBank umožní disponovať prostriedkami na Účte podľa pokynov súdu alebo iného orgánu, ktorý vykonáva dedičské 
konanie. V prípade Spoločného účtu sú ďalej oprávnení s účtom disponovať ostatní Spolumajitelia, pričom mBank informuje druhého 
Spolumajiteľa o Platobných príkazoch, zadaných ku dňu úmrtia, Spolumajiteľom, o ktorého úmrtí sa hodnoverne dozvedela. Ak druhý 
Spolumajiteľ do 14 dní od informovania neurčí inak, mBank prestane tieto Platobné príkazy vykonávať.

 2.8.2  mBank zablokuje disponovanie s peňažnými prostriedkami na Účte v požadovanej výške v prípade:
  a)  výkonu rozhodnutia alebo exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v mBank nariadeného súdom, exekútorom, daňovým úradom 

alebo iným oprávneným orgánom,
  b) rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní, súdu alebo iného oprávneného orgánu verejnej správy,
  c) dohody mBank a Majiteľa.
 2.8.3 mBank môže blokovať disponovanie s peňažnými prostriedkami na Účte:
  a)  v prípade, že mBank nadobudne podozrenie, že konanie Majiteľa nie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

Zmluvou, OP alebo VOP,
  b) v prípade, že mBank zistí, že hrozí bezprostredné spôsobenie škody Klientovi,
  c) ak na Účte vzniklo Nepovolené prečerpanie, ktoré Majiteľ v stanovenej lehote nevyrovnal,
  d) počas trvania výpovednej doby v prípade ukončenia Zmluvy,
  e) v prípade, že sa mBank rozhodne použiť peňažné prostriedky na Účte na započítanie proti svojim pohľadávkam,
   f) v prípade novoobjaveného dedičstva.
 2.8.4 mBank je oprávnená vykonávať monitorovanie pohybov peňažných prostriedkov na Účte.
2.9 Zánik Zmluvy o účte
 2.9.1  mBank môže okamžite odstúpiť od Zmluvy o účte s Majiteľom (vrátane okamžitého zablokovania Prístupových kanálov Majiteľa, 

Bankových kariet a Účtov), ak:
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  a)  Klient je v omeškaní s plnením povinností podľa Zmluvy, pričom povinnosť nesplnil ani v dodatočnej lehote v dĺžke najmenej 
30 kalendárnych dní poskytnutej zo strany mBank;

  b)  Majiteľ uvedie nesprávne údaje, dopustí sa nepravdivých vyhlásení, neposkytne údaje, prípadne sa dopustí iných konaní alebo 
opomenutí, ktoré by ovplyvnili rozhodnutie mBank uzavrieť s Klientom Zmluvu o účte, ktorú by inak neuzatvorila;

  c)  mBank nemôže s Klientom zotrvať v zmluvnom vzťahu alebo mu poskytovať Služby pretože jej v tom bráni príslušná legislatíva, 
rozhodnutia orgánov verejnej správy alebo interné predpisy;

  d)  Majiteľ nie je schopný v súlade s právnymi predpismi poskytnúť mBank na požiadanie uspokojivé dôkazy o pôvode prostriedkov, 
ktoré sa nachádzajú na Účte, a to ani v lehote nie kratšej ako 5 Bankových pracovných dní určenej zo strany mBank;

  e)  bolo na majetok Majiteľa začaté konanie podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii alebo konanie podľa exekučného poriadku;
   f)  na Účte vzniklo Nepovolené prečerpanie peňažných prostriedkov bez súhlasu mBank; ktoré nebolo vyrovnané do 30 dní od jeho 

vzniku;
  g)  mBank pri vynaložení odbornej starostlivosti usúdi, že Klient nie je naďalej schopný plniť povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o účte, 

VOP alebo týchto OP, pričom Majiteľ nepreukáže v lehote nie kratšej ako 5 Bankových pracovných dní určenej zo strany mBank 
opak.

  Podmienkou pre okamžité ukončenie (odstúpenie od Zmluvy) je doručenie písomného upovedomenia Majiteľovi.
 2.9.2  Majiteľ môže kedykoľvek vypovedať Zmluvu o účte alebo zadať pokyn na zrušenie ľubovoľného Účtu. Výpovedná lehota je 30 dní 

a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede mBank. Výpoveď Zmluvy o účte musí byť predložená v písomnej forme. Ku dňu uplynutia 
výpovednej lehoty mBank zablokuje všetky Bankové karty vydané k danému Účtu.

 2.9.3  Pokiaľ Majiteľ nedodržiava ustanovenia Zmluvy o účte, VOP, OP, iných bankových predpisov alebo všeobecne záväzných právnych 
predpisov, mBank má právo:

  a) zablokovať prístup k Účtu,
  b) zablokovať Bankové karty vydané k Účtu.
 2.9.4  mBank má právo vypovedať Zmluvu o účte s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ak podľa OP nemá právo okamžite odstúpiť od 

Zmluvy o účte.
 2.9.5  Ukončenie Zmluvy o účte neovplyvní akékoľvek záväzky, ktoré už existujú v čase ukončenia. Majiteľ je povinný uhradiť mBank všetky 

záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s Účtom, vrátane príslušných úrokov, Poplatkov a iných čiastok ku dňu ukončenia Zmluvy o účte. Po 
zatvorení Účtu mBank prevedie Majiteľovi prípadný Zostatok dohodnutým spôsobom. Príslušné časti OP zostávajú v platnosti až do 
vyrovnania všetkých existujúcich pohľadávok a záväzkov medzi Majiteľom a mBank.

 2.9.6  Ak sú na Účet Klienta poukazované dávky sociálneho zabezpečenia, mBank je oprávnená odpísať z Účtu Klienta peňažné prostriedky 
poukázané na Účet po úmrtí Klienta, ktorý je príjemcom takýchto dávok, a to na základe žiadosti príslušného orgánu sociálneho 
zabezpečenia.

2.10 Správy o zúčtovaní a stave na Účtoch
 2.10.1  Majiteľ je oprávnený informovať sa prostredníctvom Prístupových kanálov o Vlastných prostriedkoch a o operáciách vykonaných na 

Účte. Ak o to Majiteľ požiada, mBank informuje Majiteľa o zúčtovaní poplatkov a zároveň o stave a pohyboch na Účte v dohodnutých 
lehotách prostredníctvom výpisov z Účtu.

 2.10.2  O stave a pohyboch na Účte informuje mBank Majiteľa len v tom prípade, ak počas dohodnutej lehoty boli na Účte vykonané 
pohyby. mBank je oprávnená prerušiť doručovanie výpisov z Účtu Majiteľovi v prípade, že Účet je v Nepovolenom prečerpaní alebo 
sa hodnoverne dozvie o smrti Klienta. V prípade smrti Spolumajiteľa je mBank oprávnená doručovať výpisy z tohto účtu ostatným 
Spolumajiteľom.

 2.10.3  Výpisy z Účtov doručované vopred dohodnutým spôsobom Majiteľovi mBank neuchováva ani nevedie evidenciu o odovzdaní výpisov 
z Účtov. Na požiadanie Majiteľa mBank vyhotoví výpisy z Účtu za Poplatok.

 2.10.4 V prípade nesprávneho účtovného zápisu na Účte, mBank tento zápis opraví a bezodkladne o tom upovedomí Majiteľa.
 2.10.5  Majiteľ je povinný ohlásiť mBank každý nesúhlas so zostatkom na Účte v termíne do 30 dní odo dňa sprístupnenia informácií o 

zostatku na Účte mBank. Po uplynutí termínu 30 dní a neprijatí žiadnej odpovede od Majiteľa považuje mBank zostatok na účte za 
správny.

 2.10.6  Správnosť zostatkov na Účtoch sa po skončení kalendárneho roka odsúhlasuje s Majiteľom na základe výzvy mBank zaslanej 
elektronicky na e-mailovú adresu Majiteľa.

 2.10.7  Banka môže zasielať výpisy z účtov vo forme zašifrovanej prílohy k e-mailovej správe zaslanou Bankou na e-mailovú adresu 
zaregistrovanú v systéme Banky. Heslo k dešifrovaniu výpisu si nastaví Majiteľ v internet bankingu, alebo ho určí Banka a Majiteľovi 
ho zdieľa prostredníctvom internet bankingu. Majiteľ môže heslo odkryť a/alebo ho kedykoľvek zmeniť prostredníctvom internet 
bankingu.

3. Účty vedené mBank

3.1 mKonto
 3.1.1 mKonto je Bežný účet vedený v mBank pre Klientov v mene EUR. Klient môže byť Majiteľom len 1 mKonta.
 3.1.2 Majiteľ môže vykonávať hotovostné operácie prostredníctvom Bankovej karty.
 3.1.3 Majiteľ môže vykonávať bezhotovostné operácie prostredníctvom:
  a)  jednorazového alebo trvalého Platobného príkazu, a to prevodom peňažných prostriedkov z a na Bežný účet formou úhrady alebo 

inkasa; alebo
  b) Bankovej karty; alebo
  c) P2P platieb.
3.2 eMax
 3.2.1 Účet eMax je sporiaci Účet vedený v mBank pre Klientov v mene EUR.
 3.2.2  Majiteľ môže vykonávať hotovostné operácie prostredníctvom Bankovej karty alebo zložením hotovosti v prospech Účtu eMax 

v pobočkách iných bánk alebo Slovenskej pošty, a.s..
 3.2.3 Majiteľ môže vykonávať bezhotovostné operácie prostredníctvom:
  a) jednorazového alebo trvalého Platobného príkazu, alebo
  b) Bankovej karty.
 3.2.4 Klient môže byť Majiteľom najviac 4 Účtov eMax.
 3.2.5 Účet eMax bolo možné zriadiť len do 14. 2. 2019.
 3.2.6  Výpoveď Zmluvy o účte mKonto, či už zo strany Banky alebo Klienta, sa považuje súčasne za výpoveď Zmluvy o účte eMax toho istého 

Klienta.
3.3 eMax Plus
 3.3.1 Účet eMax Plus je sporiaci Účet vedený v mBank pre Klientov v mene EUR, pričom Majiteľ môže vykonávať alebo zadávať: 
  a)  hotovostné operácie na Účet eMax Plus iba zložením hotovosti v prospech Účtu eMax Plus v pobočkách iných bánk alebo Slovenskej 

pošty a.s..
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  b)  bezhotovostné operácie z Účtu eMax Plus len prostredníctvom jednorazového Platobného príkazu a nie prostredníctvom Bankovej 
karty.

  c)  odchádzajúce Platobné príkazy len s aktuálnym dátumom splatnosti.
 3.3.2 Odchádzajúci Platobný príkaz je možné vykonať za poplatok uvedený Sadzobníku.
 3.3.3 Klient môže byť Majiteľom najviac 4 Účtov eMax Plus.
 3.3.4  Výpoveď Zmluvy o účte mKonto, mKonto pre deti, mKonto #navlastnetriko, či už zo strany Banky alebo Klienta, sa považuje súčasne za 

výpoveď Zmluvy o účte eMax Plus toho istého Klienta.
3.4 Partners Konto
 3.4.1  Partners Konto je Bežný účet vedený v mBank pre Klientov, ktorí už vlastnia mKonto v mene EUR. Klient môže byť Majiteľom len 1 

Partners Konta.
 3.4.2  Majiteľ môže vykonávať bezhotovostné operácie prostredníctvom:
  a)  jednorazového alebo trvalého Platobného príkazu, a to prevodom peňažných prostriedkov z a na Bežný účet formou úhrady alebo 

inkasa; alebo
  b) P2P platieb.
 3.4.3  Výpoveď Zmluvy o účte mKonto, či už zo strany Banky alebo Klienta, sa považuje súčasne za výpoveď Zmluvy o účte Partners Konto 

toho istého Klienta.

4. mVklad

4.1  mVklad je termínovaný vkladový účet v mene EUR vedený v mBank na meno Majiteľa na základe Zmluvy o termínovanom účte. mBank sa 
zaväzuje platiť z peňažných prostriedkov na mVklade úroky podľa Úrokového lístka a Majiteľ sa zaväzuje vložiť na mVklad peňažné prostriedky 
a prenechať ich na využitie mBank. Účet mVklad nie je možné využívať na vykonávanie platobných operácií.

4.2 mVklad si môže zriadiť Majiteľ Účtu eMax, eMax Plus alebo mKonto, vždy k jednotlivému Účtu.
4.3  Zmluva o termínovanom vklade je automaticky uzatvorená po zadaní pokynu Majiteľa prostredníctvom Prístupového kanálu na zriadenie 

mVkladu a prijatím peňažných prostriedkov mBank.
4.4 Majiteľ v pokyne určí aj obdobie trvania mVkladu a prípadne formu jeho obnovy.
4.5  mBank je oprávnená stanoviť minimálnu výšku mVkladu požadovanú na zriadenie mVkladu. Počas zmluvného obdobia mVkladu nie je 

možné navýšiť istinu vkladu a nie je možný čiastočný výber istiny mVkladu. mBank vyplatí istinu pred uplynutím trvania mVkladu na základe 
pokynu Klienta; mVklad bude následne zrušený v súlade s ustanoveniami čl. 4.1.11.

4.6  Po uplynutí trvania mVkladu môže Majiteľ zadať príkaz na výplatu mVkladu prostredníctvom Prístupových kanálov, pričom tento mu bude 
spolu s výnosom prevedený na príslušný Účet.

4.7  V prípade Automatického obnovenia mVkladu bude výnos z istiny mVkladu pripočítaný k istine mVkladu alebo prevedený na príslušný Účet, 
a to v závislosti od pokynu Majiteľa pred zriadením mVkladu.

4.8  V prípade Automatického obnovenia mVkladu, bude mVklad počas ďalších zmluvných období vedený za podmienok platných v deň začatia 
ďalšieho obdobia, a to s výnimkou úrokovej sadzby.

4.9  Istina mVkladu je úročená fi xnou úrokovou sadzbou podľa Úrokového lístka platnou ku dňu, kedy Majiteľ Účtu zadá pokyn na zriadenie 
mVkladu alebo ku dňu Automatického obnovenia mVkladu.

4.10  mBank vypočíta úroky z prostriedkov mVkladu ku koncu obdobia trvania mVkladu. Pri výpočte výšky úrokov sa vychádza zo skutočného 
počtu dní trvania mVkladu.

4.11  V prípade predčasného ukončenia mVkladu, mBank vypočíta výnos z mVkladu za obdobie mVkladu so zníženou úrokovou sadzbou podľa 
Úrokového lístka. Tak určený výnos je mBank oprávnená znížiť o sumu stanovenú podľa Sadzobníka.

4.12  Výpoveď Zmluvy o účte mKonto, či už zo strany Banky alebo Klienta, sa považuje súčasne za výpoveď Zmluvy o termínovanom účte toho 
istého Klienta.

5. mSporenie

5.1 Všeobecné ustanovenia
 5.1.1  mSporenie je sporiaci produkt k Bežnému účtu mKonto a mKonto #navlastnetriko, ktorú si môže zriadiť Majiteľ Bežného účtu. 

mSporenie sa zriaďuje na základe pokynu Majiteľa Účtu mKonto alebo Majiteľa Účtu mKonto #navlastnetriko, ktorý sa zadáva 
prostredníctvom Internet Bankingu, mobilnej aplikácie, mLinky alebo v Obchodných priestoroch mBank. Zriadenie mSporenia potvrdí 
mBank Majiteľovi e-mailom.

 5.1.2  V prípade Spoločného účtu mKonto je mSporenie vedené pre Spoločný účet. Každý zo Spolumajiteľov, môže zadať pokyn týkajúci sa 
zriadenia mSporenia. 

 5.1.3 V rámci produktu mSporenie si Majiteľ môže otvárať sporiace ciele (ďalej tiež „Cieľ“, alebo „Účet cieľa“).
5.2 Spôsob sporenia
 5.2.1  Sporenie spočíva v poukazovaní sumy určenej Majiteľom na jednotlivé Cieľe podľa čl. 5.2.2 v súlade s pravidlami stanovenými čl. 5.3.1 

Suma určená na Účet cieľa sa prevedie z Bežného účtu na Účet cieľa podľa pokynov Majiteľa a spôsobom uvedeným v čl. 5.3.
 5.2.2 Za platobné transakcie, ktoré sú zdrojom sporenia, sa považujú zúčtované:
  a)  odchádzajúce tuzemské Platobné príkazy z účtu mKonto a mKonto #navlastnetriko, ku ktorému je zriadené mSporenie a k nemu 

jednotlivé Ciele, na iný účet ako účet zriadený v mBank, ku ktorému je Majiteľ v postavení Disponenta alebo Majiteľa (s výnimkou 
príkazov s budúcim dátumom odoslania);

  b)  platobné transakcie uskutočňované všetkými debetnými Bankovými kartami (hlavnými aj dodatkovými), vydanými k účtu mKonto, 
vrátane výberov hotovosti pomocou debetných Bankových kariet;

  c)  platobné transakcie uskutočnené kreditnými Bankovými kartami vydanými v súvislosti s účtom mKonto, ku ktorému je zriadený 
sporenie a k nemu jednotlivé Ciele, vrátane:

       - výberov hotovosti pomocou kreditných Bankových kariet;
       - externých a interných prevodov z účtov kreditných Bankových kariet, s výnimkou vlastných prevodov.
 5.2.3  V prípade odvolania Platobného príkazu a vrátenia peňažných prostriedkov, ktoré sú predmetom Platobného príkazu, na účet mKonto 

alebo účet kreditnej Bankovej karty, peňažné prostriedky, ktoré boli v rámci tohto Platobného príkazu poukázané na Účet cieľa, 
nebudú z Účtu cieľa vrátené.

 5.2.4  V prípade Spoločného účtu mKonto sú platobné transakcie uskutočňované na základe Platobných príkazov vydávaných 
Spolumajiteľmi, vrátane platobných transakcií uskutočňovaných debetnými a kreditnými Bankovými kartami vydanými každému 
Spolumajiteľovi.

 5.2.5  Pokiaľ boli platobné transakcie uskutočňované kreditnými Bankovými kartami vydanými na meno Majiteľa mKonta, suma určená na 
Účet cieľa je poukazovaná z Bežného účtu Majiteľa Bankovej karty.
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 5.2.6  Pokiaľ je sporenie zriadené k Účtu mKonto, ku ktorému bolo zriadené Povolené prečerpanie, tak v prípade nedostatku vlastných 
peňažných prostriedkov na Účte budú sumy určené na sporenie poukazované na Účet cieľa z Limitu povoleného prečerpania. 
V prípade nedostatku peňažných prostriedkov na Účte mKonto, budú na Účet cieľa poukázané prostriedky do výšky Disponibilného 
zostatku na Účte mKonto.

5.3 Možnosti sporenia
 5.3.1 Majiteľ môže využívať nasledujúce možnosti sporenia:
  a) sporenie spojené s vykonávaním platobných transakcií,
  b) sporenie fi xnej sumy raz v mesiaci a
  c) jednorazový prevod fi xnej sumy z mKonta alebo mKonta #navlastnetriko.
 5.3.2 Sporenie spojené s vykonávaním platobným transakcií môže byť založené na poukazovaní na Účet cieľa: 
  a)  Koncoviek z transakcií – spočíva v poukázaní rozdielu medzi výškou odchádzajúcej platby z Bežného účtu mKonto a výškou tejto 

platby zaokrúhlenej hore na celých 5 EUR. Ak je suma platby násobkom 5 EUR, v takom prípade sa za sumu určenú na sporenie 
považuje suma 2 EUR. V prípade, ak je výška odchádzajúceho platby nižšia alebo rovná 5 EUR, suma určená na Účet cieľa sa 
nepoukazuje.

  b)  Percenta z transakcií – spočíva v sporení sumy, ktorá sa vypočíta ako Majiteľom určená percentuálna hodnota z platobnej transakcie. 
Majiteľ môže určiť výšku percenta z hodnoty platobnej transakcie v rozsahu od 1% až do 10%. V prípade, ak je výška platby nižšia 
alebo rovná 5 EUR, suma určená na Účet Cieľa sa nepoukazuje.

 5.3.3  Fixnej suma pri uskutočňovaní transakcií – spočíva v sporení vždy rovnakej sumy určenej Majiteľom v rozmedzí 0,5 – 2 EUR, ktorá sa 
zráža pri každej odchádzajúcej platbe z účtu mKonto. V prípade, ak je výška platby nižšia alebo rovná 5 EUR, suma určená na Účet cieľa 
sa nepoukazuje. Sporenie fi xnej sumy raz v mesiaci je založené na poukazovaní fi xnej sumy stanovenej Majiteľom mKonta na Účet 
cieľa v súlade s nasledovnými pravidlami:

  1. fi xná suma je poukazovaná na Účet cieľa v Majiteľom určenom dni v mesiaci, v rozmedzí od 1 do 28 dňa v mesiaci,
  2. ak poukazovanie fi xnej sumy na Účet cieľa sa má realizovať v deň:
      a)  skorší alebo rovnaký ako deň v mesiaci, v ktorom Majiteľ zvolil sporenie fi xnej sumy – bude poukazovaná fi xná suma na Účet cieľa 

od nasledujúceho mesiaca,
      b)  neskorší odo dňa, v ktorom Majiteľ zvolil sporenie možnosť sporenia fi xnou sumou raz v mesiaci – bude fi xná suma poukázaná na 

Účet cieľa od mesiaca, v ktorom Klient zvolil túto možnosť sporenia.
 5.3.4 Majiteľ Účtu cieľa môže využívať:
  a) súčasne obidve možnosti sporenia uvedené v čl. 5.3.1.,
  b) iba z jednej možnosti sporenia, v prípade výberu spôsobu sporenia uvedeného v čl. 5.3.2.
 5.3.5 Majiteľ Cieľa môže prostredníctvom Prístupových kanálov zmeniť doterajší spôsob sporenia.
5.4 Zmena možnosti sporenia
 5.4.1 Majiteľ môže kedykoľvek požiadať o:
  1. pozastavenie pravidelného sporenia,
  2. obnovenie pravidelného sporenia,
  3. zmenu možnosti pravidelného sporenia
  4. zmenu sporiaceho cieľa, t. j. zmenu jeho parametrov v prípade:
      a) názvu Cieľa,
      b) kategóriu Cieľa
      c) cieľovej nasporenej sumy,
      d) novej doby sporenia,
  prostredníctvom Prístupových kanálov.
 5.4.2 Pozastavenie pravidelného sporenia znamená prerušenie Majiteľom vybraných možností sporenia.
 5.4.3 Obnovenie pravidelného sporenia znamená odvolanie žiadosti o pozastavenie pravidelného sporenia.
 5.4.4  V prípade zmeny možnosti pravidelného sporenia, alebo zmeny parametrov sporiaceho cieľa, mBank v závislosti od zmenených 

parametrov môže poskytovať Majiteľovi:
  1) zaktualizované informácie týkajúce sa súm, aké je potrebné poukazovať na realizáciu Cieľa v očakávanom termíne, 
  2) návrh zmien iných parametrov umožňujúcich realizáciu Cieľa v novom termíne,
  3) informácie týkajúce sa výberu možnosti pravidelného sporenia pre realizáciu zmeneného Cieľa.
5.5 Ciele 
 5.5.1 Majiteľ je povinný špecifi kovať sporiaci cieľ, t. j. uviesť:
  a) názov a kategóriu Cieľa, pričom môže ďalej špecifi kovať:
  b) cieľovú nasporenú sumu, a súčasne,
  c)  dobu sporenia, čiže dátum, do ktorého plánuje zhromaždiť potvrdenú cieľovú sumu peňažných prostriedkov, s prihliadnutím na 

ustanovenia v čl. 5.5.5.
 5.5.2  mBank, na základe určenej cieľovej sumy ako aj doby sporenia, môže informovať Majiteľa aký má zvoliť spôsob pravidelného sporenia, 

aby dosiahol zvolený cieľ. Majiteľ môže tak pri špecifi kácii cieľa ako aj počas jeho realizácie zmeniť spôsob pravidelného sporenia. 
 5.5.3  mBank, na základe Majiteľom vybraného spôsobu pravidelného sporenia, cieľovej sumy ako aj doby sporenia, informuje Majiteľa 

o tempe realizácie daného sporiaceho cieľa.
 5.5.4  Majiteľ môže kedykoľvek zrušiť prijímanie informácií, uvedených v čl. 5.5.3., alebo opätovne ich aktivovať prostredníctvom Prístupových 

kanálov. 
 5.5.5  mBank je oprávnená stanoviť minimálnu dobu ako aj cieľovú nasporenú sumu. Majiteľ je o vyššie uvedenom informovaný 

prostredníctvom Prístupových kanálov. 
5.6 Úročenie a zrušenie Cieľa
 5.6.1  Peňažné prostriedky uložené na Účte cieľa sa zhodnocujú aktuálne platnou úrokovou sadzbou uvedenou v Úrokovom lístku na dennej 

báze tak, že úroky budú pripisované k poslednému pracovnému dňu v mesiaci na Účet Cieľa.
 5.6.2  Majiteľ môže zrušiť Účet cieľa prostredníctvom Internet Bankingu, mobilnej aplikácie a telefonickej služby mLinka, pričom peňažné 

prostriedky sa následne automaticky prevedú na príslušný účet mKonto.
 5.6.3 mBank zruší Účet cieľa v prípade zrušenia účtu mKonto, ku ktorému je Účet cieľa zriadený.

6. Účty pre osoby mladšie ako 18 rokov

6.1 Všeobecné ustanovenia
 6.1.1 mBank zriaďuje pre osoby mladšie ako 18 rokov tieto typy účtov:
  a) mKonto pre deti
  b) mKonto #navlastnetriko
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 6.1.2 Na Dieťa sa nevzťahujú ustanovenia týchto OP o sporiacom účte eMax, o mSporení, o mVklade a ustanovenia o Povolenom prečerpaní.
 6.1.3  Ustanovenia týchto OP o sporiacom účte eMax, o mSporení, mVklade a ustanovenia o Povolenom prečerpaní sa na Mladistvého 

nevzťahujú.
 6.1.4  mBank je oprávnená stanoviť maximálnu výšku a počet platieb pre jednotlivé operácie vykonávané prostredníctvom účtov uvedených 

v bode 6.1.1.
 6.1.5  Ustanovenia tohto článku majú prednosť pred ostatnými ustanoveniami týchto OP týkajúcich sa tej istej veci. Vo veciach 

neupravených v tomto článku sú záväzné ostatné ustanovenia týchto OP a Zmluvy o účte. V ostatných častiach sa na účty pre osoby 
mladšie ako 18 rokov primerane vzťahujú ustanovenia VOP.

6.2 mKonto pre deti
 6.2.1  mKonto pre deti je Bežný účet vedený v mBank pre Deti na základe Zmluvy o účte, v menách uvedených na webovej stránke mBank. 

Dieťa môže byť Majiteľom len 1 mKonta pre deti. Na zriadenie takéhoto účtu je nevyhnutné predloženie rodného listu Dieťaťa 
Zákonným zástupcom.

 6.2.2 Dieťa je oprávnené zriadiť si až 4 sporiace účty eMax Plus.
 6.2.3  Na mKonto pre deti sa nevzťahujú ustanovenia o Spoločnom účte a o Plnomocenstve pre Disponenta.
 6.2.4  Dieťa môže vykonávať bezhotovostné operácie iba prostredníctvom Internet bankingu a to iba medzi svojimi vlastnými účtami, pri 

ostatných dispozíciách týkajúcich sa účtu mKonto pre deti je zastúpené svojim Zákonným zástupcom uvedeným v Zmluve o účte, 
ktorý koná v jeho mene.

 6.2.5  V prípade ak je k mKontu pre deti vydávaná Banková karta môže Dieťa vykonávať hotovostné operácie prostredníctvom Bankovej 
karty.

 6.2.6  Dieťa je povinné pre potreby identifi kácie najneskôr do 60 dní odo dňa dovŕšenia 15 roku veku osobne predložiť mBank svoj občiansky 
preukaz a spísať žiadosť o zmenu údajov, na ktorej podpis sa bude považovať za podpisový vzor Mladistvého. V žiadosti o zmenu 
údajov je povinný uviesť všetky potrebné údaje, najmä svoju aktuálnu e-mailovú adresu, telefónne číslo, rodné priezvisko matky, údaje 
z občianskeho preukazu.

 6.2.7  Ak Dieťa v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode občiansky preukaz osobne nepredloží, je mBank oprávnená od Zmluvy odstúpiť 
s okamžitou účinnosťou podľa bodu 3.2.4. VOP.

 6.2.8  Odo dňa predloženia občianskeho preukazu Zákonný zástupca prestáva konať v mene Dieťaťa, Dieťa sa stáva Mladistvým v zmysle 
týchto OP, koná vo svojom vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a účet mKonto pre deti sa bez zmeny zmluvného vzťahu mení 
na mKonto #navlastnetriko.

 6.2.9  Smrťou Zákonného zástupcu Zmluva o účte nezaniká. mBank pokračuje v prijímaní peňažných prostriedkov na mKonto pre deti 
a vo výplatách a platbách z mKonta pre deti na základe príkazov zadaných pred smrťou Zákonného zástupcu. Do času kým na účte 
nebude ustanovený Zákonný zástupca je oprávnené s účtom nakladať iba Dieťa v rozsahu podľa týchto OP.

6.3 mKonto #navlastnetriko
 6.3.1  mKonto #navlastnetriko je Bežný účet vedený v mBank pre Mladistvých na základe Zmluvy o účte, v menách uvedených na webovej 

stránke mBank. Mladistvý môže byť Majiteľom len 1 mKonta #navlastnetriko. Na zriadenie takéhoto účtu je nevyhnutné predloženie 
občianskeho preukazu Mladistvého.

 6.3.2 Mladistvý je oprávnený zriadiť si sporiace účty eMax Plus a mSporenie bez obmedzení.
 6.3.3 Mladistvý môže vykonávať hotovostné operácie prostredníctvom Bankovej karty.
 6.3.4  Mladistvý je oprávnený vykonávať bezhotovostné operácie iba v objeme a rozsahu zodpovedajúcom jeho rozumovej a vôľovej 

vyspelosti prostredníctvom jednorazového alebo trvalého Platobného príkazu, a to prevodom peňažných prostriedkov z a na Bežný 
účet formou úhrady alebo inkasa; taktiež môže vykonávať bezhotovostné operácie prostredníctvom Bankovej karty alebo P2P platieb.

 6.3.5 Dovŕšením 18 roku veku sa účet mKonto #navlastnetriko bez zmeny zmluvného vzťahu mení na Bežný účet.

7. Povolené prečerpanie

7.1 Všeobecné ustanovenia
 7.1.1  Majiteľ môže prostredníctvom Žiadosti o povolené prečerpanie požiadať o poskytnutie Povoleného prečerpania. Pravidlá poskytovania 

Povoleného prečerpania sú zverejňované na webovom sídle mBank alebo ich je možné získať prostredníctvom mLinky.
 7.1.2 K poskytnutiu Povoleného prečerpania musí Majiteľ spĺňať nasledujúce podmienky:
  a) je fyzickou osobou, ktorá dosiahla vek 18 rokov a má neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony;
  b) predloží doklady požadované mBank a správne a pravdivo vyplnenú Žiadosť o povolené prečerpanie;
  c)  bolo vykonané overenie Majiteľa a prípadne jeho ručiteľov v spoločnom registri bankových informácií a v nebankovom registri 

klientských informácií s výsledkom, ktorý potvrdzuje Úverovú schopnosť;
  d) poskytol mBank požadované informácie a dokumenty potrebné na posúdenie jeho Úverovej schopnosti a ekonomickej situácie;
  e) má podľa posúdenia mBank dostatočnú Úverovú schopnosť;
   f) má zriadený Bežný účet mKonto, pričom k Bežnému účtu je možné zriadiť iba jedno Povolené prečerpanie;
  g) uzavrel s mBank Zmluvu o povolenom prečerpaní.
 7.1.3  mBank si vyhradzuje právo požadovať poskytnutie ďalších dokumentov a uvedenie doplňujúcich podmienok, ktorých splnením môže 

podmieniť poskytnutie Povoleného prečerpania, vrátane poskytnutia právneho zabezpečenia poskytnutého Povoleného prečerpania 
a úhrady s tým súvisiacich nákladov Majiteľom.

 7.1.4 Na poskytnutie Povoleného prečerpania nie je právny nárok.
 7.1.5  Zmluvu o povolenom prečerpaní je možné uzavrieť aj prostredníctvom Internet Bankingu. Majiteľ je povinný za účelom jednoznačnej 

identifi kácie Majiteľa pri úkonoch Majiteľa v súvislosti so Zmluvou o povolenom prečerpaní použiť Autorizačný kód.
 7.1.6  mBank má právo odmietnuť uzavretie Zmluvy o povolenom prečerpaní v prípade, ak Žiadosť o povolené prečerpanie bola zo strany 

mBank schválená, a mBank následne zistí, že:
  a) Majiteľ nedodržiava podmienky iných Služieb;
  b) ktorákoľvek informácia uvedená v Žiadosti o povolené prečerpanie je nesprávna, nepravdivá, neúplná alebo zavádzajúca; alebo
  c) je Majiteľ v omeškaní so splnením akéhokoľvek záväzku voči tretej osobe.
7.2 Poskytnutie a využitie
 7.2.1  mBank poskytne Povolené prečerpanie Majiteľovi až do výšky Limitu povoleného prečerpania, ktorý je stanovený na základe 

posúdenia Úverovej schopnosti Majiteľa. O maximálnej výške Limitu povoleného prečerpania je Majiteľ informovaný v Zmluve 
o povolenom prečerpaní. Najnižšie a najvyššie sumy poskytovaných Limitov povoleného prečerpania sa zverejňujú prostredníctvom 
Prístupových kanálov.

 7.2.2 mBank má právo odmietnuť poskytnutie Povoleného prečerpania. O odmietnutí upovedomí mBank Majiteľa elektronickou cestou.
 7.2.3 Povolené prečerpanie umožňuje Majiteľovi realizovať platby až do výšky Limitu povoleného prečerpania.
 7.2.4  Povolené prečerpanie je možné využiť spôsobmi podľa čl. 3.1.2 a 3.1.3, pričom Povolené prečerpanie sa považuje za využité zadaním 

Platobného príkazu spôsobom podľa čl. 3.1.2 a 3.1.3 a nasledovným odpísaním časti peňažných prostriedkov z Povoleného prečerpania 
na ťarchu mKonta.

9/11



 7.2.5  Povolené prečerpanie môže využiť aj Disponent, a to v rozsahu uvedenom v Zmluve o účte a plnomocenstva podľa čl. 2.3 Majiteľ 
oboznámi Disponenta s podmienkami Zmluvy o povolenom prečerpaní. Za porušenie Zmluvy o povolenom prečerpaní Disponentom 
zodpovedá Majiteľ.

 7.2.6  mBank umožní využívať Povolené prečerpanie najneskôr po uplynutí troch Bankových pracovných dní po dni uzatvorenia Zmluvy 
o Povolenom prečerpaní.

 7.2.7  Majiteľ sa zaväzuje plniť všetky záväzky voči mBank, t. z. predovšetkým riadne a včas uhradiť dlžnú istinu Povoleného prečerpania, 
úroky a Poplatky. Na úhradu svojich splatných záväzkov poskytuje Majiteľ mBank súhlas s inkasom príslušných dlžných súm 
z ktoréhokoľvek iného Účtu Majiteľa.

7.3 Doba poskytnutia
 7.3.1 Doba poskytnutia začína plynúť dňom kedy bolo Povolené prečerpanie využité.
 7.3.2 Dĺžka Doby poskytnutia je 12 mesiacov.
 7.3.3 Obnovené povolené prečerpanie je možné iba, ak:
  a)  peňažné prostriedky na Bežnom účte nie sú predmetom žiadneho súdneho konania, najmä exekučného konania, konkurzného 

konania, reštrukturalizačného konania alebo konania oddlžení;
  b) Majiteľ nie je v omeškaní so splácaním akéhokoľvek záväzku voči mBank; a
  c)  výška priemernej mesačnej sumy peňažných prostriedkov pripísanej na Bežný účet počas Doby poskytnutia dosahuje najmenej 

25 % Limitu povoleného prečerpania.
 7.3.4  Majiteľ je oprávnený odmietnuť možnosť využitia Obnoveného povoleného prečerpania, pokiaľ o takomto odmietnutí informuje 

mBank najmenej 30 dní pred uplynutím Doby poskytnutia. V takom prípade je Majiteľ povinný v plnej výške splatiť využité Povolené 
prečerpanie tak, aby do uplynutia Doby poskytnutia bola dlžná suma vrátane úrokov plne splatená, t. z. aby táto suma bola pripísaná 
na Bežný účet Majiteľa.

 7.3.5  Pokiaľ Majiteľ neplní riadne svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o povolenom prečerpaní alebo prestane spĺňať podmienky 
Úverovej schopnosti, je mBank oprávnená informovať Majiteľa, a to najmenej 30 dní pred dňom, kedy by inak k vzniku Obnoveného 
povoleného prečerpania mohlo dôjsť, o tom, že Obnovené povolené prečerpanie nebude poskytnuté. V takom prípade je Majiteľ 
povinný v plnej výške splatiť využité Povolené prečerpanie tak, aby do uplynutia Doby poskytnutia bola dlžná suma vrátane úrokov 
plne splatená, t. z. aby táto suma bola pripísaná na Bežný účet Majiteľa.

7.4 Úročenie
 7.4.1  Majiteľ uhradí mBank úrok stanovený v súlade so Zmluvou o povolenom prečerpaní z výšky nesplatenej istiny využitého Povoleného 

prečerpania za obdobie odo dňa využitia Povoleného prečerpania až do dňa, ktorý predchádza dňu splatenia Povoleného prečerpania. 
Úroková sadzba je stanovená ako variabilná, pričom jej počiatočná výška je uvedená v Zmluve o povolenom prečerpaní.

 7.4.2  Ak nie je v Zmluve o povolenom prečerpaní alebo v týchto OP stanovené inak, mBank vypočíta úrok z poskytnutého Povoleného 
prečerpania na základe výpočtového modelu ACT/365.

 7.4.3  Výška úrokových sadzieb pre Povolené prečerpanie je uvedená v Úrokovom lístku a sú zverejňované prostredníctvom mLinky 
a webového sídla mBank. mBank informuje Majiteľa o zmene úročenia poskytnutého Povoleného prečerpania, a to predovšetkým 
prostredníctvom elektronických prostriedkov.

 7.4.4 Úrok z Povoleného prečerpania je splatný mesačne, a to vždy ku Koncu zúčtovacieho cyklu.
 7.4.5  Majiteľ je povinný zabezpečiť na Bežnom účte, ku ktorému je Povolené prečerpanie poskytnuté, ku Koncu zúčtovacieho cyklu dostatok 

Disponibilných prostriedkov na automatickú úhradu mesačných splátok úrokov vrátane prípadného Úroku z omeškania. V prípade, ak 
nie je deň Konca zúčtovacieho cyklu Bankovým pracovným dňom alebo takýto deň v príslušnom mesiaci nie je, potom sa za Koniec 
zúčtovacieho cyklu považuje posledný Bankový deň pred dňom Konca zúčtovacieho cyklu.

 7.4.6  mBank je oprávnená inkasovať z Bežného účtu, ku ktorému je Povolené prečerpanie poskytnuté, splátku úrokov podľa čl. 7.4.5 vždy ku 
dňu Konca zúčtovacieho cyklu. mBank je oprávnená vykonať plné alebo čiastočné uhrádzanie záväzkov, s ktorých platením je Majiteľ 
v omeškaní (vrátane Úroku z omeškania a prípadných Poplatkov spojených s týmto inkasom), zo všetkých Účtov, a to bez Platobného 
príkazu Majiteľa.

 7.4.7  Pri Obnovenom povolenom prečerpaní zostáva zachovaná úroková sadzba naposledy oznámená alebo dohodnutá s Majiteľom.
7.5 Splácanie
 7.5.1  Majiteľ je oprávnený splácať Povolené prečerpanie kedykoľvek počas Doby poskytnutia, a to pripísaním dlžnej sumy Povoleného 

prečerpania na Bežný účet.
 7.5.2  Akákoľvek splátka Povoleného prečerpania sa najprv započítava na istinu Povoleného prečerpania a následne na jej príslušenstvo, 

nasledovne:
  a) Poplatky a iné náklady spojené so Zmluvou o povolenom prečerpaní;
  b) priebežné úroky z využitého Povoleného prečerpania;
  c) Úroky z omeškania;
  d) náklady na vymáhanie .
 7.5.3  Pokiaľ výška využitej istiny Povoleného prečerpania z dôvodu na strane Majiteľa presiahne Limit povoleného prečerpania, predstavuje 

takáto čiastka Nepovolené prečerpanie, ktoré je Majiteľ povinný splatiť ihneď.
7.6 Porušenie a zánik Zmluvy o povolenom prečerpaní
 7.6.1 Za porušenie Zmluvy povolenom prečerpaní sa považuje:
  a) omeškanie Majiteľa so splatením Povoleného prečerpania;
  b)  omeškanie Majiteľa so splácaním inej pohľadávky mBank, ak túto nesplatí ani do 15 dní od doručenia písomného upozornenia 

mBank;
  c) prekročenie dohodnutého Limitu povoleného prečerpania z dôvodu na strane Majiteľa;
  d) použitie peňažných prostriedkov z Povoleného prečerpania na účely priamo súvisiace s podnikaním;
  e)  omeškanie Majiteľa s úhradou svojich záväzkov voči fi nančným úradom, colným úradom, zdravotným poisťovniam alebo Sociálnej 

poisťovni;
   f) nesplnenie podmienok podľa čl. 7.5, a to ani do 15 dní od doručenia písomného upozornenia mBank Majiteľovi;
  g) uvedenie nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov do Žiadosti o povolené prečerpanie;
  h)  ak sú peňažné prostriedky na Účte Majiteľa predmetom exekúcie alebo sa nehnuteľný alebo iný majetok Majiteľa stane predmetom 

verejnej dražby alebo exekúcie.
 7.6.2 V prípade porušenia podľa čl. 7.6.1. je mBank oprávnená podľa vlastnej voľby:
  a) vyhlásiť okamžitú splatnosť Povoleného prečerpania, ak je Majiteľ v omeškaní
       -  s úhradou Povoleného prečerpania dlhšie ako 3 mesiace a využité Povolené prečerpanie neuhradil ani do 15 dní od doručenia 

upozornenia mBank na vznik okamžitej splatnosti Povoleného prečerpania; alebo
       -  s plnením inej povinnosti zo Zmluvy o povolenom prečerpaní, pričom túto povinnosť nesplní ani na základe písomnej výzvy 

mBank, v ktorej mBank Majiteľa vyzvala na plnenie tejto povinnosti zo Zmluvy o povolenom prečerpaní v primeranej lehote, nie 
kratšej ako 30 dní odo dňa doručenia výzvy;
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  b) obmedziť alebo zastaviť využitie Povoleného prečerpania;
  c) použiť Vlastné prostriedky a pripísané platby na splatenie už splatných záväzkov Majiteľa;
  d) úročiť čiastku po lehote splatnosti Úrokom z omeškania;
  e)  odstúpiť od Zmluvy o povolenom prečerpaní a odmietnuť poskytnutie Povoleného prečerpania; účinky odstúpenia sa riadia podľa 

VOP;
   f) začať vymáhanie pohľadávky mBank z Povoleného prečerpania, a to aj prostredníctvom tretích osôb;
  g)  uplatniť nárok na náhradu škody, ktorá vznikla mBank, ako aj uplatniť náklady spojené s postupmi mBank v súvislosti s porušením 

Zmluvy o povolenom prečerpaní;
  h) postúpiť nároky mBank voči Majiteľovi na tretie osoby;
   i) znížiť interné hodnotenie Majiteľa a informovať príslušné registre dlžníkov.
 7.6.3 V prípade smrti Majiteľa je mBank oprávnená prerušiť možnosť využitia Povoleného prečerpania.
 7.6.4  mBank informuje Majiteľa o zmene výšky Limitu povoleného prečerpania alebo o zastavení možnosti využitia Povoleného prečerpania 

prostredníctvom Prístupových kanálov.
 7.6.5  Majiteľ môže Zmluvu o povolenom prečerpaní kedykoľvek vypovedať bez uvedenia dôvodu s účinnosťou zániku Zmluvy o povolenom 

prečerpaní do 1 mesiaca odo dňa doručenia výpovede mBank. mBank je oprávnená vypovedať Zmluvu o povolenom prečerpaní bez 
uvedenia dôvodu najneskôr 60 dní pred uplynutím Doby poskytnutia s účinnosťou zániku Zmluvy o povolenom prečerpaní ku dňu 
uplynutia Doby poskytnutia.

 7.6.6  V prípade podania výpovede podľa čl. 7.6.5 má mBank právo okamžite pozastaviť alebo odmietnuť ďalšie využitie Povoleného 
prečerpania, a to odo dňa doručenia výpovede.

 7.6.7  Ku dňu účinnosti zániku Zmluvy o povolenom prečerpaní na základe výpovede sa všetky nesplatené pohľadávky mBank z Povoleného 
prečerpania stávajú splatné.

8. Spoločné ustanovenia

8.1 Komunikácia medzi mBank a Klientom sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.
8.2  Dlžník berie na vedomie a súhlasí s ustanoveniami článku 3.9 VOP, týkajúcich sa ochrany osobných údajov a bankového tajomstva. Bližšie 

informácie k spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou mBank sú uverejnené na internetovej stránke mbank.sk v sekcii „Ochrana osobných 
údajov“.

8.3  mBank je oprávnená uskutočniť Zmenu v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na 
základe inými dôvodmi podmieneného rozhodnutia vedenia mBank. Zmenu mBank zverejní v Obchodných priestoroch a na webovom sídle 
spolu s určením jej platnosti a účinnosti, pričom zverejnenie mBank zabezpečí najneskôr dva mesiace pred určeným dňom účinnosti. Ak 
Klient nesúhlasí so Zmenou, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť v uvedenej lehote a v tejto lehote je zároveň oprávnený na okamžité 
bezodplatné skončenie Zmluvy odstúpením. Doručením písomného oznámenia o odstúpení zo strany Klienta Zmluva zaniká a súčasne sa 
stávajú splatnými všetky doposiaľ nesplatné pohľadávky. Klient je povinný doručiť oznámenie o odstúpení od Zmluvy najneskôr do uplynutia 
lehoty podľa prvej vety. Ak Klient vo vyššie uvedenej lehote neoznámi mBank svoj nesúhlas so Zmenou, platí, že so Zmenou súhlasí 
a vzájomné vzťahy mBank a Klienta sa odo dňa účinnosti Zmeny riadia zmenenými OP.

8.4  mBank je tiež oprávnená uskutočniť Zmenu, ak Zmena nespôsobí zmenu práv a povinností z už uzatvorených Zmlúv (predovšetkým 
v súvislosti so zavedením nových bankových produktov a služieb) alebo v prípade zmeny priamo vyvolanej zmenou právnych predpisov. 
Účinnosť takejto Zmeny nastane ku dňu zverejnenia nového znenia OP na webovom sídle mBank alebo k neskoršiemu dňu, ktorý mBank 
uvedie v oznámení zverejnenom spolu s novým znením príslušných dokumentov mBank; ustanovenie čl. 8.1.2 OP sa nepoužije. O takejto 
Zmene mBank Klientov vhodným spôsobom informuje.

8.5 OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uvedeným na titulnej strane a nahrádzajú predchádzajúce VOP v plnom rozsahu. 
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mBank S. A., so sídlom ul. Prosta 18, 00-850 Varšava, Poľská republika, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho 
registra vedeného Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava, 13. obchodné oddelenie registra národných súdov, pod číslom 
KRS 0000025237, REGON: 001254524, s úplne splateným základným imaním, ktorého výška k 1. 1. 2022 je 169 539 536 PLN, ktorá 
podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom mBank S.A., pobočky zahraničnej banky, so sídlom Pribinova 10, 811 
09 Bratislava, IČO: 36 819 638, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č. 1503/B.
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