
 

Speciální nabídka termínového vkladu – podmínky akce 

 

I Pořadatel 

1. Akce týkající se speciální nabídky termínovaného vkladu, 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”. 

 

II Účast v akci 

1. Akce je určena zákazníkům mBank – fyzickým osobám (dále jen „Účastníci Akce“), kteří jsou 
majiteli účtu mKonto a obdrží prostřednictvím svého internetového bankovnictví speciální 
nabídku pro požádání o termínovaný vklad. 

2. Účastník Akce může využít této nabídky pouze jednou. 

 

III Doba trvání akce 

1. Akce probíhá v období od 1. 4. 2015 do odvolání, nebo po dobu existence nabídky o daný 
termínovaný vklad v internetovém bankovnictví Účastníka Akce. 

 

IV Pravidla akce 

1. Minimální vklad na speciální termínovaný účet je stanoven na 1 000 Kč. Maximální limit 
úročený zvýhodněnou sazbou termínovaného vkladu je stanoven na 150 000 Kč. 

2. Maximální počet otevřených termínovaných vkladů v rámci jedné doby trvání je stanoven na 
5. 

3. Výše roční procentní sazby pro dané termínované vklady jsou dána následovně: 
a. Pro trvání vkladu po dobu 1 měsíce – úroková sazba 2,5 % p.a. do výše stanoveného 

limitu v bodě 1. odst. IV těchto podmínek. 
b. Pro trvání vkladu po dobu 2 měsíců – úroková sazba 2 % p.a. do výše stanoveného 

limitu v bodě 1. odst. IV těchto podmínek. 
c. Pro trvání vkladu po dobu 3 měsíců – úroková sazba 1,5 % p.a. do výše stanoveného 

limitu v bodě 1. odst. IV těchto podmínek. 
Výše roční procentní sazby pro dané termínované vklady nad výši maximálního limitu, která je 
stanovený v bodě 1. odst. IV těchto podmínek, je 0,05 % p.a. 

4. Termínovaný vklad je automaticky obnoven po uplynutí stanovené doby trvání a to již bez 
využití této speciální akce se standardní úrokovou sazbou dle aktuálního Úrokového lístku 
mBank platného pro termínované vklady s délkou trvání 3 měsíce. 



 

5. Účastník akce se zavazuje pro vybraný termínovaný vklad mVklad, pro který platí Akce, 
splňovat veškeré podmínky uvedené ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání 
a vedení účtů fyzických osob v mBank“ s přihlédnutím k těmto pravidlům.  

6. Žádost o speciální termínovaný vklad je možné podat prostřednictvím odkazu ve zprávě 
v internetovém bankovnictví mBank vybraným zákazníkům mBank. 

7. mBank si vyhrazuje právo vybrat Účastníky Akce dle vnitřních kritérií banky bez nároku na jejich 
uveřejnění. 

8. Vynucení účasti v Akci ze strany Účastníka Akce není možné.  

V Reklamace 

1. Reklamace související s účastí na Akci mohou Účastníci Akce podávat písemně na adrese: 
mBank, oddělení zákaznické péče, Sokolovská 668/136d,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 identifikační 
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, Sokolovská 668/136d,186 00 Praha 8 s poznámkou - Akce „Váš vyšší 
zisk”. 

 

 


