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mBank CZ 

UKONČENÍ AKCE  
eMax Plus „Váš vyšší zisk” 

 
 

Pořadatel 

1. Akce týkající se spořicího účtu eMax Plus „Váš vyšší zisk”, dále jen „Akce” je pořádána společností 

mBank S.A. se sídlem Senatorska 18, Varšava, REGON: 001254524, zapsaná v KRS u Obvodního 

soudu hl. m. Varšavy, XII. Hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237, podnikající v České 

republice prostřednictvím mBank S.A. organizační složky, IČ: 279 43 445, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319 dále jen „mBank”. 

 
Ukončení akce 

Akce eMax Plus „Váš vyšší zisk“ bude ke dni 2.11.2020 ukončena. 
 
 

Praha, dne 16.10.2020 
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mBank CZ
PRAVIDLA AKCE

eMax Plus „Váš vyšší zisk”

I
Pořadatel

1.  Akce týkající se spořicího účtu eMax Plus „Váš vyšší zisk”, dále jen „Akce” je pořádána společností mBank S.A. se 
sídlem Senatorska 18, Varšava, REGON: 001254524, zapsaná v KRS u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XII. hospodářské 
oddělení, pod číslem KRS0000025237, podnikající v České republice prostřednictvím mBank S.A. organizační složky, 
IČ: 279 43 445, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319 dále jen 
„mBank”.

2.  mBank jakožto správce osobních údajů ve smyslu předpisů zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů oznamuje, že v bankovním souboru dat budou zpracovávány osobní údaje Účastníka Akce 
v souvislosti s využíváním Akce a využíváním jiných služeb poskytovaných mBank.

3.  Účastník Akce, jehož údaje jsou mBank zpracovávány, má nárok:
 a. na přístup k obsahu svých údajů a jejich opravování;
 b. požadovat odstranění osobních údajů ze souboru.

II
Účast v Akci

1.  Akce je určena zákazníkům mBank – fyzickým osobám (dále jen „Účastníci Akce“), kteří jsou majiteli účtu eMax Plus 
u mBank a splňují všechny následující podmínky:

 a. jsou starší 18 let;
 b.  provedou v ověřovacím období, tj. od prvního dne předešlého kalendářního měsíce do posledního dne předešlého 

kalendářního měsíce (dále jen „Ověřovací období“) bezhotovostní transakce platební kartou mBank vydanou k jeho 
účtům mKonto nebo eMax, případně kreditní kartou mBank v celkovém objemu 4.000 Kč nebo více. Částka 4.000 Kč 
se týká každého Ověřovacího období zvlášť;

 c.  aktivují volbu akčního úročení v  Internetovém bankovnictví (na adrese www.mbank.cz) nebo přes mLinku (na 
telefonním č. 844 777 000).

2. Akci lze kombinovat s jinými akcemi realizovanými mBank.
3. Za externí účty budou považovány bankovní účty, které nejsou vedeny u mBank.
4.  Do hodnoty bezhotovostních transakcí nebudou zahrnuty částky výplat hotovosti prováděných v  rámci transakcí 

CashBack (výběr hotovosti u obchodníků).
5.  Účastník Akce může vybrat jen jeden účet eMax Plus, na kterém bude aktivováno zvýšené úročení, přičemž tento účet 

nemůže být blokován pro účely exekučního nebo obdobného řízení dle příslušných právních předpisů.
 

III
Doba trvání Akce

1. Akce probíhá v období od 15. 09. 2010 do odvolání.
2.  O ukončení Akce bude mBank informovat na stránkách mBank, na nichž byla zveřejněna pravidla Akce, ne později než 

14 dnů před termínem ukončení Akce.

IV
Pravidla Akce

1.  Principem Akce je umožnit Účastníkovi Akce využívat v době trvání Akce zvýšené úročení u jednoho vybraného účtu 
eMax Plus v období od 15. dne daného měsíce do 14. dne následujícího měsíce po dobu trvání Akce za předpokladu 
splnění podmínek uvedených v čl. II po dobu Ověřovacího období (dále jen „Akční úročení“), přičemž peněžní prostředky 
se začnou úročit Akčním úrokem nejdříve 15. den následujícího kalendářního měsíce po předchozím Ověřovacím 
období.

2.  Akční úročení se vztahuje pouze na peněžní prostředky shromážděné na jednom vybraném účtu eMax Plus do 
maximální výše 100 000 Kč, přičemž získané úroky připsané k této maximální částce nejsou důvodem pro snížení 
Akčního úročení. V případě překročení výše uvedeného limitu ztrácí Účastník akce nárok využívat Akční podmínky ode 
dne překročení tohoto limitu.

3.  Výše roční procentní sazby Akčního úročení je stanovená Úrokovým lístkem mBank platným pro eMax Plus „Váš vyšší 
zisk”.

4.    Nárok na Akční úročení platí ode dne následujícího po dni, v němž Účastník akce podal žádost o Akční úročení účtu 
eMax Plus „Váš vyšší zisk“, přičemž žádost o  získání Akčního úročení vybraného účtu eMax Plus je možné podat 

1/2



mBank.cz mBank S.A., se sídlem ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polsko, zapsaná v Celostátním soudním rejstříku (KRS) – Rejstříku podnikatelů vedeném
u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XII. hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237, REGON: 001254524, vykonávající bankovní činnost na 
území České republiky prostřednictvím pobočky banky mBank S.A., organizační složka, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, IČ: 27943445, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319

prostřednictvím Internetového bankovnictví mBank a mLinky (na telefonním čísle 844 777 000). V případě splnění 
podmínek Akce specifi kovaných v  těchto pravidlech v dalším Ověřovacím období bude účastník akce automaticky 
využívat zvýšené úročení bez nutnosti opětovného podávání žádosti.

5.  V případě ztráty nároku na zvýšené úročení v souvislosti s nesplněním podmínek Akce dle těchto pravidel, má Účastník 
akce nárok na opětovné požádání o  Akční úročení po splnění podmínek Akce dle těchto pravidel v  následujících 
Ověřovacích obdobích.

6.  Účastník akce se zavazuje pro vybraný spořicí účet eMax Plus, pro který platí Akce „Váš vyšší zisk“ splňovat veškeré 
podmínky uvedené v „Podmínkách pro zakládání a vedení účtů v mBank“ s přihlédnutím k těmto pravidlům.

V
Reklamace

1.  Reklamace související s účastí na Akci mohou Účastníci Akce podávat písemně na adrese: mBank, oddělení zákaznické 
péče, Pernerova 691/42,186 00 Praha 8.

2.  Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení, korespondenční adresu a deset posledních číslic účtu Účastníka akce 
a také popis důvodu reklamace.

3.  Reklamaci lze podat také prostřednictvím mLinky na telefonním čísle 844 777 000 anebo mailem na adrese kontakt@
mbank.cz, přičemž tyto reklamace musí obsahovat identifi kační údaje reklamace uvedené v  čl. V  odst. 2 těchto 
pravidel.

4. Reklamace budou vyřizovány dle platného Reklamačního řádu mBank

VI
Závěrečná ustanovení

1. Tato pravidla představují jediný dokument stanovující podrobná pravidla Akce.
2.  Klienti využívající produkty mBank jsou povinni dodržovat ustanovení obsažená ve smlouvách uzavřených s mBank 

a v podmínkách platných pro jednotlivé produkty.
3. Tato pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách mBank na adrese www.mbank.cz.
4. mBank bude archivovat dokumentaci týkající se Akce po dobu 4 let od data zahájení Akce.
5. V případě porušení ustanovení těchto pravidel Účastníkem akce je mBank oprávněná jej z Akce vyloučit.
6. Práva vyplývající z účastí na Akcí nemohou být převedená na třetí osobu.
7.  Veškerá korespondence pro mBank týkající se této Akce musí být zasílána na adresu: mBank, oddělení zákaznické 

péče, Pernerova 691/42,186 00 Praha 8 s poznámkou - Akce „Váš vyšší zisk”.
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