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1.

Všeobecné ustanovenia
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1.1.2.

1.2.11.
1.2.12.
1.2.13.

Preambula
Poskytovanie, čerpanie a splácanie Úveru sa riadi OP.
Pojmy použité v OP s prvými veľkými začiatočnými písmenami majú význam podľa čl. 1. 2. OP
alebo majú rovnaký význam ako deﬁnície použité vo VOP a v obchodných podmienkach k bežným,
sporiacim a vkladovým účtom a povolenému prečerpaniu v mBank, ak OP výslovne neobsahujú inú
deﬁníciu pojmu.
Vzťahy neupravené Zmluvou o úvere medzi Dlžníkom a mBank, vrátane OP alebo VOP sa riadia
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Deﬁnície a pojmy
Celková čiastka predstavuje súčet istiny Úveru, úroku z Úveru a Poplatkov, ktoré je Dlžník povinný
uhradiť mBank v rámci splatenia Úveru, ak Dlžník riadne a včas plní povinnosti podľa Zmluvy o úvere
a nevyužije právo na predčasné splatenie Úveru alebo sa s mBank nedohodne inak.,
Deň splatnosti je deň uvedený v Harmonograme, v ktorý je Dlžník povinný uhradiť Splátku.
Dlžník je Majiteľ Bežného účtu, ktorý s mBank uzavrel Zmluvu o úvere. Zmluvu o úvere môže
samostatne uzavrieť aj ktorýkoľvek zo Spolumajiteľov Spoločného účtu.
Doba splatnosti je doba dohodnutá v Zmluve o úvere, do ktorej je Dlžník povinný mBank splatiť
Úver.
Harmonogram je splátkový kalendár obsahujúci výšku a počet Splátok a termíny Dní splatnosti,
ktorý je Dlžníkovi doručený prostredníctvom Internet Bankingu pri čerpaní Úveru. V Internet
Bankingu je Dlžníkovi k dispozícii aktuálna verzia Harmonogramu.
OP sú tieto obchodné podmienky poskytovania úveru mPôžička Plus v mBank;
RPMN je ročná percentuálna miera nákladov, ktorá predstavuje celkové náklady Dlžníka spojené
s Úverom, vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky Úveru.
Splátka je pravidelná platba Dlžníka, ktorou mesačne spláca mBank Úver. Výška Splátky predstavuje
rovnomerné rozdelenie Celkovej čiastky na jednotlivé kalendárne mesiace počas Doby splatnosti
s výnimkou prvej alebo poslednej Splátky.
Suma v omeškaní je časť alebo celá Splátka alebo viacero Splátok, ktoré Dlžník neuhradil mBank
v Deň splatnosti.
Úver je bezúčelový spotrebiteľský úver mPôžička Plus, ktorý mBank poskytne Dlžníkovi na jeho
Bežný účet mKonto. Úver môže byť poskytnutý aj ako účelový, a to za účelom reﬁnancovania iného
úveru alebo pôžičky Dlžníka od iného poskytovateľa ﬁnančných služieb ako je mBank alebo na iný
účel dohodnutý v Zmluve o úvere.
Žiadateľ je fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré požiadali o poskytnutie Úveru.
Žiadosť o úver je elektronická alebo listinná žiadosť o poskytnutie Úveru podaná Žiadateľom.
Zmluva o úvere je Zmluva o poskytnutí Úveru uzatvorená medzi Dlžníkom a mBank.

2.

Úver

2.1.
2.1.1.

Poskytnutie Úveru
Úver môže byť poskytnutý, ak Žiadateľ spĺňa nasledovné podmienky:
a) je fyzickou osobou, ktorá dosiahla vek 18 rokov a má neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony;
b) predložil doklady požadované mBank a riadne a pravdivo vyplnenú Žiadosť o úver;
c) výsledok preverenia Žiadateľa Úveru v databáze spoločného registra bankových informácií SBCB
je pozitívny;
d) bolo vykonané overenie Dlžníka v spoločnom registri bankových a nebankových informácií
s výsledkom, ktorý potvrdzuje Úverovú schopnosť;
e) má podľa posúdenia mBank dostatočnú Úverovú schopnosť,
f) uzavrel s mBank Zmluvu o účte mKonto;
g) uzavrel s mBank Zmluvu o úvere;
h) uhradil Poplatky vyžadované mBank podľa Zmluvy o úvere.
Ak v čase podania Žiadosti o úver nie je Žiadateľ Majiteľom Bežného účtu je povinný pred uzatvorením
Zmluvy o úvere uzatvoriť Zmluvu o účte.
Po podaní Žiadosti o úver je za účelom posúdenia Úverovej schopnosti a ekonomickej situácie
Žiadateľa mBank oprávnená požadovať od Žiadateľa poskytnutie doplňujúcich dokumentov
a informácií. Pred podpisom Zmluvy o úvere mBank poskytuje Žiadateľovi informácie o poskytnutí,
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čerpaní a splácaní Úveru prostredníctvom e-mailu, Obchodných priestorov mBank alebo mLinky.
Minimálnu a maximálnu výšku Úveru ako aj minimálnu a maximálnu Dobu splatnosti a ostatné
informácie o Úvere zverejňuje mBank prostredníctvom webového sídla mBank, Obchodných
priestorov mBank a mLinky.
Na poskytnutie Úveru nie je právny nárok. mBank je oprávnená odmietnuť uzatvorenie Zmluvy
o úvere, ak zistí, že Žiadateľ nedodržiava podmienky iných Služieb alebo ktorákoľvek informácia
uvedená v Žiadosti o úver je nesprávna, nepravdivá, neúplná alebo zavádzajúca alebo je Žiadateľ
v omeškaní so splnením akéhokoľvek záväzku voči tretej osobe. O odmietnutí poskytnutia Úveru
informuje mBank Žiadateľa elektronickou formou. Podmienky poskytnutého Úveru, a to najmä
výška Úveru a Doba splatnosti, závisia od Úverovej schopnosti Dlžníka.
Zmluvu o úvere je možné uzavrieť aj prostredníctvom Internet bankingu. V takom prípade budú
informácie o podmienkach Úveru a návrh na uzatvorenie Zmluvy o úvere Dlžníkovi doručené
prostredníctvom Internet bankingu a Dlžník je oprávnený návrh Zmluvy o úvere prijať zadaním
Autorizačného kódu.
Zmluvu o úvere je možné uzavrieť aj prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá je jedným
z Prístupových kanálov mBank. V takom prípade budú informácie o podmienkach Úveru a návrh
na uzatvorenie Zmluvy o úvere Dlžníkovi doručené prostredníctvom mobilnej aplikácie pre mobilné
telefóny a tablety a Internet bankingu, pričom Dlžník je oprávnený návrh Zmluvy o úvere v mobilnej
aplikácii prijať zadaním PIN kódu, ktorý používa na autorizáciu operácií v mobilnej aplikácii
Poskytnutie Úveru, ktoré je zároveň aj čerpaním Úveru sa uskutoční jednorazovo, a to prevodom
peňažných prostriedkov z Úveru na Bežný účet Dlžníka bezodkladne po uzavretí Zmluvy o úvere.
Splácanie Úveru
Dlžník spláca Úver úhradou Splátok vo výške, počte a termínoch podľa Harmonogramu. Dlžník
obdrží Harmonogram prostredníctvom Internet Bankingu. Harmonogram je vyhotovený v súlade
s nasledovnými zásadami:
a) termín poskytnutia Úveru a následne Deň splatnosti určuje mBank po dohode s Dlžníkom na
konkrétny deň kalendárneho mesiaca,
b) ak Deň splatnosti pripadá na Voľný deň, tak dňom splátky bude prvý Bankový pracovný deň
nasledujúci po Voľnom dni.
mBank vypočíta úroky zo sumy čerpaného Úveru na základe úrokovej sadzby podľa Zmluvy o úvere
a výpočtového modelu ACT/365 (výpočet sa zakladá na skutočnom počte dní v mesiaci a predpoklade,
že rok má 365 dní).
Dlžník uhradí úroky z Úveru za obdobie od čerpania Úveru po deň predchádzajúci splateniu Úveru,
a to podľa Harmonogramu. Splátky sú uhrádzané mesačne. Splatnosť prvej Splátky nastáva najskôr
po 28 dňoch od čerpania Úveru, nie však neskôr ako po 61 dňoch od čerpania Úveru.
Dlžník zabezpečí na Bežnom účte Dlžníka dostatok peňažných prostriedkov tak, aby Splátka mohla
byť uhradená v Deň splatnosti.
Termín splatnosti Úveru sa považuje za dodržaný, ak v Deň splatnosti môže mBank odpísať peňažné
prostriedky vo výške Splátky z Bežného účtu Dlžníka.
Dlžník splatí Úver, ak podľa Harmonogramu uhradí Celkovú čiastku, a prípadné ďalšie vzniknuté
nároky mBank podľa Zmluvy o úvere.
Predčasné splatenie Úveru
Úplné alebo čiastočné predčasné splatenie Úveru je možné každý deň kalendárneho mesiaca
s výnimkou Dňa splatnosti.
V prípade čiastočného predčasného splatenia Úveru sa zmení výška splátok Úveru pri dodržaní
nezmenenej Doby splatnosti; mBank primerane upraví Harmonogram.
V prípade úplného predčasného splatenia Úveru vo výške Celkovej čiastky a prípadných ďalších
nárokov mBank zo Zmluvy, zaniká záväzok Dlžníka zo Zmluvy o úvere a zároveň zaniká Zmluva
o úvere.
Porušenie a zánik Zmluvy o úvere
Ak nie je možné vykonať úhradu celej Splátky podľa čl. 2. 2. 6. z dôvodu nedostatku peňažných
prostriedkov na Bežnom účte Dlžníka, dostáva sa Dlžník do omeškania s úhradou Splátky. mBank
Dlžníka informuje o Sume v omeškaní písomne prostredníctvom e-mailu, a to najneskôr do 15 dní
odo Dňa splatnosti.
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Za porušenie Zmluvy o úvere sa okrem prípadu podľa čl. 2. 4. 1. považuje aj:
a) použitie peňažných prostriedkov z Úveru na účely priamo súvisiace s podnikaním alebo na iný
účel ako bolo dohodnuté v Zmluve o úvere;
b) omeškanie Dlžníka s úhradou svojich záväzkov voči ﬁnančným úradom, colným úradom,
zdravotným poisťovniam alebo Sociálnej poisťovni;
c) uvedenie nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov do Žiadosti o úver;
d) ak sú peňažné prostriedky na Bežnom účte Dlžníka predmetom exekúcie alebo sa nehnuteľný
alebo iný majetok Dlžníka stane predmetom verejnej dražby alebo exekúcie.
V prípade porušenia podľa čl. 2. 4. 1. a 2. 4. 2. je mBank oprávnená podľa vlastnej voľby vykonať
jedno alebo viacero z týchto opatrení:
a) odstúpiť od Zmluvy o úvere s účinkami podľa VOP a vyhlásiť okamžitú splatnosť Úveru spolu
s príslušenstvom, ak je Dlžník v omeškaní:
(i.) s úhradou Splátky dlhšie ako 3 mesiace a čerpaný Úver neuhradil ani do 15 dní od doručenia
upozornenia mBank na vznik okamžitej splatnosti Úveru; alebo
(ii.) s úhradou viac než dvoch Splátok alebo jednej Splátky po dobu dlhšiu ako tri mesiace; alebo
(iii.) s plnením inej povinnosti zo Zmluvy o úvere ako je úhrada Splátky, pričom túto povinnosť
nesplní ani na základe písomnej výzvy mBank, v ktorej mBank Dlžníka vyzvala na plnenie tejto
povinnosti zo Zmluvy o úvere v primeranej lehote, nie kratšej ako 30 dní odo dňa doručenia
výzvy.
b) použiť Vlastné prostriedky na Bežnom účte alebo iných Účtoch Dlžníka a pripísané platby na
splatenie už splatných záväzkov Dlžníka, resp. obmedziť nakladanie s peňažnými prostriedkami
na Účtoch Dlžníka;
c) úročiť čiastku po lehote splatnosti úrokom z omeškania podľa ustanovení Občianskeho zákonníka
a vykonávacieho predpisu k Občianskemu zákonníku;
d) začať vymáhanie pohľadávky mBank z Úveru, a to aj prostredníctvom tretích osôb;
e) uplatniť nárok na náhradu škody, ktorá vznikla mBank, ako aj uplatniť náklady spojené s postupmi
mBank v súvislosti s porušením Zmluvy o úvere;
f) postúpiť pohľadávky mBank voči Dlžníkovi na tretie osoby, ak je Dlžník nepretržite dlhšie ako 90
kalendárnych dní v omeškaní s úhradou Splátky alebo jej časti;
g) znížiť interné hodnotenie Dlžníka a informovať príslušné registre dlžníkov.
Dlžník je oprávnený Zmluvu o úvere vypovedať kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu s 30-dňovou
výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť odo dňa doručenia písomnej výpovede mBank.
Zmluva o úvere zaniká a všetky záväzky Dlžníka vyplývajúce zo Zmluvy o úvere, a to najmä nesplatená
istina Úveru, úrok z Úveru a Poplatky, sa stávajú splatné a Dlžník je povinný ich uhradiť, v deň:
a) nasledujúci po uplynutí výpovednej doby v prípade podľa čl. 2. 4. 4.;
b) v deň účinnosti odstúpenia od Zmluvy o úvere;
c) v deň zániku Zmluvy o účte, ktorú Dlžník uzatvoril s mBank.
Ak nie je dohodnutá úprava, úhradu pohľadávok vyplývajúcich alebo súvisiacich zo Zmluvy o úvere
mBank započítava v nasledovnom poradí na:
a) istinu Úveru;
b) Poplatky;
c) úroky z Úveru;
d) úroky z omeškania;
e) náklady na vymáhanie.

3.

Záverečné ustanovenia

3.1.1.

mBank je oprávnená priebežne kontrolovať plnenie podmienok Zmluvy o Úvere, predovšetkým
zisťovať Úverovú schopnosť Dlžníka a jeho ekonomicko-ﬁnančnú situáciu, a to aj na základe
informácií a dokumentov predložených Dlžníkom.
Dlžník berie na vedomie a súhlasí s ustanoveniami článku 3. 9. VOP, týkajúcich sa ochrany osobných
údajov a bankového tajomstva.
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 mBank spolu
s určením jej platnosti a účinnosti, pričom zverejnenie mBank zabezpečí najneskôr dva mesiace
pred určeným dňom účinnosti. Ak Dlžník nesúhlasí so Zmenou, je povinný svoj nesúhlas písomne
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3.1.4.
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oznámiť v uvedenej lehote do dvoch mesiacov od zverejnenia a v tejto lehote je zároveň oprávnený
na okamžité bezodplatné skončenie Zmluvy o úvere odstúpením. Doručením písomného oznámenia
o odstúpení zo strany Dlžníka Zmluva o úvere zaniká a súčasne nastáva mimoriadna okamžitá
splatnosť Úveru. Dlžník je povinný doručiť oznámenie o odstúpení od Zmluvy o úvere najneskôr do
uplynutia lehoty podľa druhej vety. Mimoriadnou okamžitou splatnosťou Úveru sa stávajú splatnými
všetky doposiaľ nesplatné pohľadávky. Ak Dlžník vo vyššie uvedenej lehote neoznámi mBank svoj
nesúhlas so Zmenou, platí, že so Zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy mBank a Dlžníka sa odo dňa
účinnosti Zmeny riadia zmenenými OP.
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. 3. 1. 3. OP sa nepoužije. O takejto Zmene mBank Dlžníkov vhodným spôsobom
informuje.
OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 11. 2017 a rušia platnosť a účinnosť predchádzajúcich
obchodných podmienok poskytovania úveru mPôžička Plus.
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