
 

  

               
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 

 

 

Informácie zverejňované pobočkou zahraničnej banky podľa  

Opatrenia Národnej banky Slovenska zo 6. novembra 2018 č. 15/2018, 
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 

o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v 
znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2015 

 

mBank SA, pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Pobočka banky“)    

stav k 31.12.2019 

 

 

§ 1 odsek 1 písm. a) 

 

Organizačná schéma  

 

 
 

 

Priemerný počet zamestnancov za rok 2019 

Za rok 2019 mala Pobočka banky priemerný počet zamestnancov 64.  
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§ 1 odsek 1 písm. b) 

 

Dátum zápisu do obchodného registra 

Pobočka banky bola do obchodného registra zapísaná dňa 17.8.2007. 

 

Dátum udelenia bankového povolenia 

Pobočke banky bolo dňa 4.júla 2007 udelené povolenie na vykonávanie bankových činností na území 

Slovenskej republiky na základe jedného bankového povolenia udeleného mBank SA, so sídlom ul. 

Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Poľská republika prostredníctvom jej organizačnej zložky mBank 

SA, pobočka zahraničnej banky so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika. 

 

Dátum skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností 

Pobočka banky začala svoju činnosť vykonávať dňa 25.11.2007. 

 

 

 

§ 1 odsek 1 písm. c) 

 

Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia 

 

 prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov 

 poskytovanie spotrebiteľských úverov 

 služby spojené s prevodom peňazí 

 vydávanie a správa platobných prostriedkov 

 prísľuby 

 sprostredkovanie na peňažnom trhu 

 poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v rozsahu: 

- vykonávanie pokynov v mene klientov,  

- úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy v 

schránke a súvisiacich služieb, napr. správa hotovosti alebo záruk. 

 

 

 

§ 1 odsek 1 písm. d) 

 

Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú 

 

 záruky (garancie) 

 poskytovanie hypotekárnych úverov, faktoringu s regresom a bez regresu, financovanie 

obchodných transakcií (vrátane forfajtingu) 

 obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klientov s: 

 - nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy atď. ),  

 - devízami,  

 - finančnými termínovými obchodmi (futures) a opciami, 

 - kurzovými a úrokovými nástrojmi, 

 - prevoditeľnými cennými papiermi 

 účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb 

 správa portfólia (portfolio management) a poradenstvo 

 poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v rozsahu:  

- prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých 

finančných nástrojov, 

- investičné poradenstvo. 
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§ 1 odsek 1 písm.  e) 

 

Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne 

pozastavené, zakázané alebo bolo bankové povolenie na ich výkon odobraté 

 

Pobočke banky rozhodnutím príslušného štátneho orgánu nebola akákoľvek činnosť obmedzená, 

dočasne pozastavená, zakázaná a ani bankové povolenie na ich výkon nebolo odobraté.  

 

 

 

§ 1 odsek 1 písm.  f) 

 

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na 

nápravu v priebehu kalendárneho štvrťroka 

 

Pobočke banky nebolo v priebehu 4. kalendárneho štvrťroka 2019 uložené žiadne opatrenie na 

nápravu. 

 

 

 

§ 1 odsek 1 písm. g) 

 

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta 

v priebehu kalendárneho štvrťroka 

 

Pobočke banky nebola v priebehu 4. kalendárneho štvrťroka 2019 uložená žiadna sankcia. 
 


