PRAVIDLÁ VYKONÁVANIA PLATIEB NA MOBIL
(platné od 9. 2. 2014)
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Deﬁnície a pojmy
Pod pojmami použitými v týchto Pravidlách sa rozumie:
Aplikácia – informatická aplikácia Banky sprístupňovaná prostredníctvom portálu Facebook a transakčného
systému Banky:
umožňujúca Odosielateľovi alebo jeho Zástupcovi zaslať Prijímateľovi požiadavku na uvedenie čísla účtu, na ktorý
majú byť prevedené peňažné prostriedky, ktoré sú predmetom prevodu na Facebook.
umožňujúca Prijímateľovi uvedenie čísla účtu, na ktorý majú byť prevedené peňažné prostriedky, ktoré sú predmetom
prevodu na mobilné telefónne číslo;
Banka - mBank S.A., akciová spoločnosť so sídlom ul. Senatorska 18, 00-950 Varšava, Poľská republika, zapísaná
v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. Obchodné oddelenie, pod číslom KRS
0000025237 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom mBank S.A., pobočka zahraničnej banky,
IČO: 36 819 638 so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava I, zapísaná v OR Bratislava I., Odd. Po, vl. č. 1503/B,
Platba na mobil – tuzemská odchádzajúca platba, prijatá Bankou na realizáciu po tom, ako Prijímateľ zadá
prostredníctvom Aplikácie číslo účtu, na ktorý má byť realizovaný prevod;
Obchodné podmienky pre účty - v závislosti od Účtu, z ktorého bude realizovaný prevod na facebookový proﬁl –
Obchodné podmienky otvárania a vedenia bežných, sporiacich účtov a účtov k hotovostnému úveru a Obchodné
podmienky zriaďovania a vedenia bežných a sporiacich účtov pre podnikateľov;
Odosielateľ – majiteľ účtu s ktorým Banka uzatvorila zmluvu o vedení bankových bežných a sporiacich účtov alebo
zmluvu o vedení bankových bežných a sporiacich účtov pre podnikateľov, v prípade spoločného účtu je to každý zo
spolumajiteľov;
Prijímateľ– osoba, ktorá je príjemcom ﬁnančných prostriedkov platobného príkazu formou prevodu na mobilné
číslo.
Zástupca – osoba splnomocnená majiteľom/spolumajiteľom účtu na disponovanie s peňažnými prostriedkami na
účte

Ostatné pojmy používané v týchto Pravidlách majú rovnaký význam, ako je deﬁnovaný v Obchodných podmienkach pre účty,
ktoré sú verejne prístupné na webovej stránke www.mbank.sk.
Vo veciach neupravených v týchto Pravidlách platia ustanovenia Obchodných podmienok pre účty ako aj ustanovenia Politiky
dôvernosti.
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Odoslanie a prijatie platieb na Mobil
Platobný príkaz na mobilné telefónne číslo môže byť zadaný z z bežného Účtu vedeného podľa pravidiel popísaných
v Obchodných podmienkach pre účty.
Odosielateľ alebo jeho Zástupca môže zadať platobný príkaz na mobilné telefónne číslo výhradne prostredníctvom
aktuálnej verzie internet bankingu Banky.
Odosielateľ alebo jeho Zástupca, využívajúci na zadanie platobného príkazu formou prevodu na telefónne číslo
neaktualizovanú verziu internet bankingu Banky musí pred zadaním príkazu aktualizovať používanú verziu internet
bankingu Banky.
Informácia o verzii internet bankingu Banky používanej Odosielateľom alebo jeho Zástupcom sa zobrazuje v priebehu
identiﬁkácie Odosielateľa alebo jeho Zástupcu, ktorú vykonáva Odosielateľ alebo Zástupca počas získavania prístupu
do internet bankingu Banky.
Banka sprístupňuje informácie o:
a) typoch Účtov uvádzaných v bode 2. 1. 1, z ktorých je možné zadať platobný príkaz na mobilné telefónne číslo;
b) cudzích menách, v ktorých je možné zadať platobný príkaz na mobilné telefónne číslo;
c) minimálnej a maximálnej sume platobného príkazu na mobilné telefónne číslo, ako aj
d) počte prevodov na mobilné telefónne číslo, ktoré je možné vykonať v danom časovom intervale na internetových
stránkach Banky, prostredníctvom zákazníckeho centra mLinka a v pobočkách Banky.
Podmienkou prijatia platobného príkazu na mobilné telefónne číslo Príjemcom je:
a) vlastnenie tuzemského čísla mobilného telefónu, pod ktorým sa rozumie telefónne číslo vo formáte 000 000 000,
kde namiesto „0” sa uvedie telefónne číslo;
b) vlastnenie technického vybavenia s prístupom k internetovej sieti (napr. počítač, telefón, iné mobilné zariadenia)
a potrebného programového vybavenia, vrátane najnovšej verzie jedného z internetových prehliadačov a verzie
operačných systémov uvádzaných na internetových stránkach Banky.

mBank.sk

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

2. 1. 7
2. 1. 8

2. 1. 9
2. 1. 10

2. 1. 11
2. 1. 12

2. 1. 13
2. 1. 14

2. 1. 15
2. 1. 16

2. 1. 17
2. 1. 18
2. 1. 19

2. 1. 20

2. 1. 21
2. 1. 22

Banka neprijíma platobné príkazy na mobilné telefónne číslo, ktoré uvedie Odosielateľ alebo jeho Zástupca v inom
formáte, ako je uvedený v ods. 2. 1. 6 a 2. 1. 8
Pri zadávaní platobného príkazu na mobilné telefónne číslo je Odosielateľ alebo Zástupca povinný uviesť za účelom
jeho správnej realizácie Bankou:
a) všetky údaje potrebné na jeho správne vykonanie uvedené v Obchodných podmienkach pre účty s výnimkou čísla
účtu Prijímateľa;
b) číslo mobilného telefónu Prijímateľa.
Odosielateľ potvrdzuje skutočnosť zadania platobného príkazu na mobilné telefónne číslo prostredníctvom
autorizácie platobnej operácie za podmienok uvedených v Obchodných podmienkach pre účty.
Po vykonaní autorizácie platobnej operácie Odosielateľom Banka bezodkladne:
a) zablokuje peňažné prostriedky, ktoré sú predmetom danej platobnej operácie na obdobie max. 15 kalendárnych
dní vrátane dňa, v ktorom bola autorizácia platobnej operácie vykonaná, avšak nie dlhšie, ako do dňa prijatia
Bankou požiadavky, ktorá je popísaná v bode 2. 1. 12;
b) odosiela prostredníctvom Aplikácie v mene Odosielateľa SMS správu na mobilné telefónne číslo Príjemcu,
obsahujúcu unikátny a neopakovateľný odkaz na internetovú stránku vygenerovaný Aplikáciou spolu s dátumom
jeho platnosti, umožňujúci Príjemcovi zadať číslo účtu, na ktorý majú byť prevedené peňažné prostriedky, ktoré
sú predmetom platobného príkazu na mobilné telefónne číslo a údaje tejto platby.
Po odoslaní správy uvedenej v bode 2. 1. 10, písmeno b), je v internet bankingu Banky uvedená informácia o pokyne
na platobný príkaz na mobilné telefónne číslo.
Prijímateľ môže po prijatí SMS správy vyjadriť súhlas na prijatie prevodu na telefón kliknutím na odkaz popísaný
v bode 2. 1. 10, písmeno b), zadaním čísla účtu, na ktorý majú byť prevedené peňažné prostriedky, ktoré sú predmetom
platobného príkazu na mobilné telefónne číslo, a následne označením ikony s názvom „Prijať”.
Vykonanie činností uvedených v bode 2. 1. 12 Prijímateľom je rovnoznačné s prijatím Bankou platobného príkazu
uvedeného v Obchodných podmienkach pre účty.
Ak v týchto Pravidlách nie je stanovené inak, Banka po prijatí platobného príkazu popísaného v 2. 1. 10:
a) realizuje platobný príkaz spôsobom a za podmienok popísaných v Obchodných podmienkach pre účty ako
odchádzajúci platobný príkaz;
b) v okamihu prijatia platobného príkazu na mobilné telefónne číslo Bankou zaťaží Účet príslušným Bankovým
poplatkom z titulu vykonania platobného príkazu na mobilné telefónne číslo vo výške uvedenej v Sadzobníku;
V prípade zadania platobného príkazu na mobilné telefónne číslo Banka realizuje takúto požiadavku na základe čísla
účtu uvedeného Prijímateľom.
V prípade, ak Prijímateľ nevykoná činnosti, ktoré sú popísané v bode 2. 1. 12 v termíne uvedenom v správe uvedenej
v bode 2. 1. 10, písmeno b):
a) platobný príkaz podaný Odosielateľom na mobilné telefónne číslo po uplynutí platnosti odkazu popísaného v bode
2. 1. 10, písmeno b) stráca platnosť;
b) Banka bezodkladne odblokuje na Účte peňažné prostriedky, ktoré sú predmetom platobného príkazu na mobilné
telefónne číslo.
Banka odmietne prijať platobný príkaz na mobilné telefónne číslo pokiaľ Odosielateľ alebo Zástupca vyčerpal limit
platieb na telefónne číslo, ktorý môže vykonať na Účte v danom časovom období.
Banka upovedomí Odosielateľa alebo Zástupcu o odmietnutí prijatia platobného príkazu na mobilné telefónne číslo
formou oznámenia prostredníctvom internet bankingu Banky.
Banka je prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle príslušných predpisov o ochrane osobných údajov a bude
spracovávať osobné údaje Odosielateľa alebo jeho Zástupcu v rozsahu mena, priezviska, korešpondenčnej adresy ako
aj údajov Prijímateľa t.j. telefónneho čísla a čísla účtu v bankovej databáze výhradne na účely vykonania platobného
príkazu na mobilné telefónne číslo.
Údaje Odosielateľa alebo jeho Zástupcu a Prijímateľov uvedených v bode2. 1. 19 nebudú spravované Bankou na iné
účely, ako účely vyplývajúce z ustanovení týchto Pravidiel, teda iné ako sprístupnenie funkcie internet bankingu
Banky určeného na vykonanie platobných príkazov na mobilné telefónne číslo.
Odosielateľ alebo jeho Zástupca dobrovoľne poskytujú svoje osobné údaje na účely vykonania platobného príkazu
na mobilné telefónne číslo.
Odosielateľ alebo jeho Zástupca majú právo na prístup k obsahu, ktorý sa týka ich osobných údajov a ich opravovania,
ako aj právo vznášať námietky na spracovanie ich osobných údajov na propagačno-marketingové účely vlastných
služieb a produktov Banky.
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Banka bude informovať Klientov o zavedení poplatkov z titulu realizácie prevodu na telefónne číslo spôsobom uvedenom
v Obchodných podmienkach pre účty.
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