mBank Spółka Akcyjna, akciová spoločnosť so sídlom ul Senatorska 18, 00-950 Varšava,
Poľská republika, zapísaná v národnom súdnom registri vedenom Okresným sudom
v meste Varšava, 12. Obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, Ktorá podniká
na území Slovenskej republiky prostredníctvom mBank S.A., pobočka zahraničnej banky,
so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 819 638, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, Vložka č. 1503 / B (ďalej len "mBank"
alebo "Usporiadateľ") týmto, v súlade s ustanovením §850 a nasl. Zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje:
Pravidlá a podmienky akcie "eMAX PROMO"
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel akcie "eMAX PROMO" (ďalej
len "Akcia"). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá
tejto Akcie, spomínané a uvádzané v propagačných materiáloch Usporiadateľa, určených
klientom mBank. Tieto pravidlá môžu byť Usporiadateľom pozmenené iba formou
písomných dodatkov k tomuto dokumentu.
1. Úvodné ustanovenia
1. Akcia prebieha v termíne od 0.00 hod., 3. Júna 2013 do odvolania.
2. Účelom Akcie je zatraktívniť pravidelné zasielanie peňažných prostriedkov na osobný
účet mKonto alebo osobný účet eMAX a podporiť vykonávanie transakcií platobnými
kartami pre existujúcich a budúcich klientov Usporiadateľa na týchto účtoch.
2. Podmienky účasti na Akcii
1. Akcia je určená zákazníkom mBank – fyzickým osobám (ďalej len „Účastníci Akcie“),
ktorí sú v čase konania Akcie majiteľmi osobného účtu eMAX plus a zároveň majiteľmi
osobného účtu mKonto alebo eMAX, alebo sa počas trvania Akcie stanú majiteľmi
osobného účtu eMAX plus a zároveň majiteľmi osobného účtu mKonto alebo eMAX,
a splnia všetky nasledujúce podmienky:
a) Uskutočnia v Overovacom období, tj. od prvého dňa predchádzajúceho kalendárneho
mesiaca do posledného dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca (ďalej len
„Overovacie obdobie“) minimálne 3 bezhotovostné transakcie debetnou kartou mBank
vydanou k osobným účtom mKonto alebo eMAX, prípadne kreditnou kartou.
V prípade, že osobný účet eMAX plus má spolumajiteľov, bezhotovostné transakcie
platobnými kartami sa sčítavajú.
Tento počet sa týka každého Overovacieho obdobia zvlášť. Prvé Overovacie obdobie je
v termíne 1. 6. 2013 – 30. 6. 2013.
b) Budú mať v Overovacom období zúčtovanú na účte mKonto alebo eMAX aspoň jednu
príchodziu transakciu v minimálnej výške 300 EUR.
c) Požiadajú o PROMO sadzbu prostredníctvom Internetového bankovníctva, alebo
prostredníctvom telefonickej služby mLinka. O PROMO sadzbu je možné požiadať v
období od 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po Overovacom období, v ktorom klient splnil
podmienky podľa bodu a) a b), do 14.
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po,
vložka číslo: 1503/B, IČO: 36 819 638, DIČ: 2022429156, IČ DPH: SK 2022429156 tel. č.: +421 2 68 23 03 01, fax: +421 2 68 23 03 00,
www.mBank.sk,
e-mail: kontakt@mBank.sk

dňa nasledujúceho mesiaca. Účastníci Akcie budú, taktiež o možnosti požiadať o PROMO
sadzbu, informovaní správou v Internetovom bankovníctve.
2. Akciu je možné kombinovať s inými akciami realizovanými mBank.
3. Účastník Akcie si môže vybrať iba jeden účet eMAX plus, na ktorom bude aktivované
zvýhodnené úročenie, pričom tento účet nesmie byť blokovaný na účely exekučného
alebo obdobného konania podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Pravidlá Akcie
1. Princípom Akcie je umožniť Účastníkovi Akcie využívať počas doby trvania Akcie
zvýhodnené úročenie na jednom vybranom účte eMAX plus v období od 15. dňa daného
mesiaca do 14. dňa nasledujúceho mesiaca (ďalej len „Akčné úročenie“), pričom peňažné
prostriedky sa začnú úročiť Akčnou úrokovou sadzbou najskôr v 15. deň nasledujúceho
kalendárneho mesiaca po predchádzajúcom Overovacom období, v ktorom došlo
k splneniu podmienok uvedených v čl. 2 podľa bodu a) a b) a zároveň došlo k podaniu
žiadosti o PROMO sadzbu podľa čl. 2 bod c).
Príklad: Ak Účastník Akcie splní podmienky podľa čl. 2, bodov a) a b) v Overovacom
období 1. 6. – 30. 6., potom môže v období 15. 7.-14. 8. požiadať o Akčné úročenie
podľa čl. 2 bod c). Akčné úročenie bude aktívne od nasledujúceho dňa po podaní žiadosti
do 14.8.. V prípade splnenia podmienok Akcie špecifikovaných v týchto Pravidlách
v ďalšom Overovacom období bude Účastník Akcie automaticky využívať zvýhodnené
úročenie bez nutnosti opätovného podania žiadosti.
2. Akčné úročenie sa vzťahuje len na peňažné prostriedky zhromaždené na jednom
vybranom účte eMAX plus do maximálnej výšky 4,000.—EUR (ďalej len „limit Akcie“)
počas Overovacieho obdobia, pričom získané úroky pripísané k tejto sume nie sú
dôvodom pre zníženie Akčného úročenia. V prípade prekročenia limitu Akcie stráca
Účastník Akcie nárok na Akčnú úrokovú sadzbu odo dňa prekročenia – limitu Akcie a celý
zostatok bude úročený štandardnou úrokovou sadzbou.
3. Výška ročnej úrokovej percentuálnej sadzby pre eMAX plus, aj eMAX PROMO je
uvedená v Úrokovom lístku mBank.
4. Nárok na Akčné úročenie platí odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom Účastník Akcie
podal žiadosť o Akčné úročenie účtu eMAX plus, pričom žiadosť o získanie Akčného
úročenia vybraného účtu eMAX plus je možné podať prostredníctvom internetového
bankovníctva mBank a telefonickej služby mLinka. V prípade splnenia podmienok Akcie
špecifikovaných v týchto Pravidlách v ďalšom Overovacom období bude Účastník Akcie
automaticky využívať zvýhodnené úročenie bez nutnosti opätovného podania žiadosti.
5. V prípade straty nároku na Akčné úročenie v súvislosti s nesplnením podmienok Akcie
podľa týchto Pravidiel, má Účastník Akcie nárok na opätovné požiadanie o zvýhodnené
úročenie po splnení podmienok Akcie podľa týchto Pravidiel v nasledujúcich Overovacích
obdobiach.
6. Akčné úročenie nemôžu získať Účastníci, ktorí hoci len čiastočne nesplnia stanovené
podmienky pre účasť v Akcii alebo jej pravidlá porušia iným spôsobom, najmä avšak
nielen v prípade
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akéhokoľvek podvodu alebo zneužitia týchto podmienok a pravidiel. Usporiadateľ má
právo vylúčiť takéhoto účastníka z Akcie.
4. Reklamácie
1. Účasťou na Akcii vyjadruje Účastník svoj súhlas s pravidlami Akcie a zaväzuje sa ich
plne dodržiavať. Prípadné reklamácie budú vybavované podľa platného Reklamačného
poriadku mBank.
5. Ďalšie dojednania
1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto
Akcie podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť,
prerušiť, zmeniť alebo zrušiť Akciu bez udania dôvodu a stanovenia náhrady.
2. Úplné a aktuálne znenie Pravidiel a podmienok Akcie je k dispozícii na webovej stránke
Usporiadateľa www.mbank.sk.
3. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom začatia Akcie.
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Dodatok č. 1 k Pravidlám a podmienkam akcie
“eMAX PROMO“
(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 „eMAX PROMO“ zo dňa 3. 6. 2013 (ďalej len
„Pravidlá“) nasledovne:
1. PREDMET DODATKU
Na základe rozhodnutia Usporiadateľa a v súlade s Pravidlami sa Pravidlá k akcii menia a dopĺňajú
nasledovne:
1. Článok 2. Podmienky účasti na Akcii sa v bode 1 dopĺňa o nový bod d), ktorý znie:
„Účastník akcie musí byť starší ako 18 rokov”.
2. Článok 2. bod. c) Podmienky účasti na Akcii sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Požiadajú o PROMO sadzbu prostredníctvom Internetového bankovníctva, alebo
prostredníctvom telefonickej služby mLinka. O PROMO sadzbu je možné požiadať v období
od 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po Overovacom období, v ktorom klient splnil
podmienky podľa bodu a), b) a d), do 14. dňa nasledujúceho mesiaca. Účastníci Akcie
budú, taktiež o možnosti požiadať o PROMO sadzbu, informovaní správou v Internetovom
bankovníctve”.
3. Článok 3 bod 1 Pravidlá akcie ruší a nahrádza sa novým znením:
„Princípom Akcie je umožniť Účastníkovi Akcie využívať počas doby trvania Akcie
zvýhodnené úročenie na jednom vybranom účte eMAX plus v období od 15. dňa daného
mesiaca do 14. dňa nasledujúceho mesiaca (ďalej len „Akčné úročenie“), pričom peňažné
prostriedky sa začnú úročiť Akčnou úrokovou sadzbou najskôr v 15. deň nasledujúceho
kalendárneho mesiaca po predchádzajúcom Overovacom období, v ktorom došlo k
splneniu podmienok uvedených v čl 2 podľa bodu a), b) a d) a zároveň došlo k podaniu
žiadosti o PROMO sadzbu podľa čl. 2 bod c)”.
Príklad: Ak Účastník Akcie splní podmienky podľa čl. 2, bodov a), b) a d) v Overovacom
období 1. 6. – 30. 6., potom môže v období 15.7.-14.8. požiadať o Akčné úročenie podľa
čl. 2 bod c).
4. 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 8.8.2016.
2. Úplné znenie Pravidiel a tohto Dodatku je k dispozícii na internetových stránkach Usporiadateľa
www.mbank.sk.

V Bratislave, dňa 1. 8. 2016
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