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Tyto obchodní podmínky vydává BRE Bank S.A., organizační
složka podniku, se sídlem Jugoslávská 1, 120 00 Praha 2,
IČ: 27943445, (dále též Banka) a tyto obchodní podmínky
upravují zásady poskytování a splácení spotřebních úvěrů
poskytovaných Bankou jejím klientům v České republice.
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Část I - Zásady vedení a poskytování
úvěrů
Kapitola I – Obecná ustanovení
§1
1. Tyto podmínky upravují zásady poskytování, využívání a splácení spotřebních úvěrů
poskytovaných fyzickým osobám BRE Bank S.A., organizační složkou podniku, se sídlem
Jugoslávská 1, 120 00 Praha 2, IČ: 27943445, (dále jen Banka) v rámci podnikání mBank
v České republice.
2. Tyto obchodní podmínky neupravují ani se jinak nevztahují na poskytování úvěrů fyzickým
osobám podnikatelům v rámci jejich podnikatelské činnosti.
3. Ve věcech výslovně neupravených těmito podmínkami se užijí příslušná smluvní ustanovení
a obecně závazné právní předpisy.
§2
Definice pojmů:
1. Banka – BRE Bank S.A., organizační složka podniku, se sídlem Jugoslávská 1, 120 00 Praha 2,
IČ: 27943445, dále též „mBank“;
2. Dostupné prostředky – peněžní prostředky vyplácené na požádání, poskytované k dispozici
Klientovi, snížené o částky nezaúčtovaných transakcí provedených prostřednictvím platebních
karet;
3. Jistina – samotná výše čerpané částky Úvěru bez započtených úroků, poplatků a jiných dalších
plateb;
4. Klient – osoba, která uzavřela s Bankou Úvěrovou smlouvu;
5. Majitel účtu – fyzická osoba, Rezident, plně způsobilá k právním úkonům, s níž mBank
uzavřela Úvěrovou smlouvu;
6. mKonto – osobní bankovní účet vedený Bankou pro fyzické osoby nepodnikatele, který slouží
k uložení peněžních prostředků Majitele účtu a provedení peněžních zúčtování na jeho pokyn,
včetně zúčtování operací spojených se splácením Úvěru;
7. mLinka – telefonický servis mBank, v jehož rámci je dostupný také Automatický telefonický
servis (IVR) – automatická mLinka;
8. Podmínky – tyto Podmínky poskytování hotovostních úvěrů v mBank;
9. Potvrzení o otevření účtu – dokument potvrzující skutečnost otevření účtu u mBank;
10. Potvrzení o poskytnutí úvěru – dokument potvrzující skutečnost poskytnutí úvěru Bankou;
11. Přečerpání jistiny – částka, o kterou Úvěr čerpaný Klientem přesáhl nejvyšší možnou částku
čerpatelné jistiny přiznané Klientovi v Úvěrové smlouvě;
12. Přístupový kanál – způsob komunikace s mBank, zahrnuje zejména Internetové bankovnictví,
mLinku a bankomat umožňující Majiteli účtu vydávat pokyny týkající se účtu a Úvěru a umožňující
také přístup k informacím a bankovním službám spojeným s Úvěrem;
13. Rezident – fyzická osoba s bydlištěm v České republice, která je českým rezidentem podle
kritérií uvedených v § 2 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;
14. Úvěr – úvěr poskytnutý Bankou uvedený v Části II těchto Podmínek;
15. Úvěrová schopnost – schopnost Žadatele či Klienta řádně splácet Úvěr spolu s úroky
ve sjednaných termínech splatnosti;
16. Úvěrová smlouva – Smlouva o hotovostním úvěru definovaném v Části II těchto Podmínek
uzavřená mezi Klientem a Bankou, a to smlouva o hotovostním úvěru mPůjčka nebo smlouva
o hotovostním úvěru mPůjčka Plus;
17. Úvěrový limit – částka Úvěru stanovovaná individuálně Bankou, do jejíž výše se klient může
zadlužit;
18. Úvěrový účet – bankovní účet, na který bude připsán Úvěr poskytnutý na základě pravidel
definovaných v Kapitole I Části II těchto Podmínek;
19. Zadlužení po splatnosti – jakékoliv pohledávky Banky vůči Klientovi z úvěrového vztahu,
které nebyly Klientem řádně a včas splaceny;
20. Žadatel – osoba, která podala žádost o poskytnutí Úvěru;
21. Žádost o úvěr – elektronická nebo písemná žádost o poskytnutí Úvěru.
§3
mBank poskytuje spotřební úvěry fyzickým osobám vždy za obecných podmínek uvedených
v Části I těchto Podmínek a současně za zvláštních podmínek platných pro jednotlivé druhy
spotřebních úvěrů, které jsou uvedeny v Části II těchto Podmínek, a to podle druhu
poskytovaného spotřebního úvěru.
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Kapitola II – Podmínky uzavření Smlouvy
§4
1. mBank uzavře písemnou Úvěrovou smlouvu na základě údajů poskytnutých Žadatelem ústně,
písemně nebo elektronickou formou.
2. Před uzavřením Úvěrové smlouvy Banka ověří totožnost Žadatele a správnost jím uváděných
údajů. Za tímto účelem je Banka oprávněna požadovat doklady totožnosti Žadatele a jiné
doklady potvrzující správnost údajů uvedených Žadatelem a je oprávněna pořizovat si kopie
těchto dokladů.
3. V případě, že má být Úvěr poskytnut více osobám společně, musí být Úvěrová smlouva uzavřena
se všemi takovými osobami a každá z těchto osob obdrží jeden stejnopis takové Úvěrové smlouvy.
4. Na základě uzavřené Úvěrové smlouvy (po podání žádosti a ověření Úvěrové schopnosti Klienta)
poskytuje mBank Úvěry uvedené v Části II těchto Podmínek.
5. Za účelem doložení skutečnosti, že byl Klientovi poskytnut Úvěr, mBank vystaví Potvrzení
o poskytnutí Úvěru (neplatí pro Úvěry uvedené v Části II Kapitoly II těchto Podmínek).
6. V případě změn podmínek, za kterých byl Úvěr poskytnut, vystaví mBank Potvrzení o změně
poskytnutého úvěru.
7. Podpis Klienta na Úvěrové smlouvě představuje podpisový vzor pro všechny písemné pokyny
týkající se této Úvěrové smlouvy.

Kapitola III – Zásady poskytování úvěrů
§5
1. Úvěr může být poskytnut, pokud Klient splňuje následující podmínky:
a) je fyzickou osobou s plnou právní způsobilostí,
b) má v České republice status Rezidenta,
c) předloží svůj platný občanský průkaz, nebo pas a průkaz o povolení k trvalému pobytu
pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství, případně obdobný průkaz
k takovému pobytu,
d) předložil mBank správně a pravdivě vyplněnou Žádost o úvěr,
e) bylo provedeno ověření Žadatele a případně též ověření jeho ručitelů v Bankovním registru
klientských informací a též v Nebankovním registru klientských informací s příznivým
výsledkem,
f) poskytl Bance požadované informace a dokumenty nezbytné pro provedení posouzení jeho
Úvěrové schopnosti a ekonomické situace,
g) má podle posouzení Banky dostatečnou Úvěrovou schopnost,
h) uzavřel s Bankou Úvěrovou smlouvu.
2. Banka si vyhrazuje právo požadovat poskytnutí dalších dokumentů a uvedení doplňujících
podmínek, jejichž splněním podmíní poskytnutí Úvěru, včetně poskytnutí právního zajištění
poskytovaného Úvěru, a úhrad s tím souvisejících nákladů Žadatelem, zejména:
a) nákladů souvisejících se zřízením právního zajištění Úvěru,
b) jiných úředních poplatků.
§6
1. Výše jistiny poskytnutého Úvěru závisí na posouzení Úvěrové schopnosti Žadatele, které provede
mBank.
2. mBank má právo odmítnout uzavření Úvěrové smlouvy a poskytnutí Úvěru. O odmítnutí uvědomí
Banka Žadatele elektronickou nebo jinou cestou.
3. Nejnižší a nejvyšší možné částky jistiny poskytovaných spotřebních Úvěrů se uveřejňují
prostřednictvím mLinky a na internetových stránkách mBank.
§7
1. Základní období, na která mBank poskytuje Úvěry, se uveřejňují prostřednictvím mLinky
a na internetových stránkách mBank.
2. Období, na které je poskytnut Úvěr, je uvedeno v Úvěrové smlouvě nebo je uvede mBank
v Potvrzení o poskytnutí úvěru nebo v Potvrzení o změně úvěru, a to na základě Žádosti o Úvěr
nebo o změnu podmínek Úvěru, a to v závislosti na posouzení Úvěrové schopnosti Žadatele.
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Kapitola III – Zásady poskytování úvěrů
§8
1. Klient se zavazuje po celou dobu platnosti Úvěrové smlouvy, tj. až do okamžiku úplného splnění
všech závazků z ní vyplývajících:
a) bezodkladně informovat Banku o všech skutečnostech, které by mohly ovlivnit jeho schopnost
splácet Úvěr, zejména ve finanční a majetkové situaci, o úmyslu zastavit, prodat nebo převést
svůj majetek ve prospěch třetích osob,
b) v případě, kdy Banka požadovala poskytnutí právního zajištění, bezodkladně informovat
Banku o všech skutečnostech, které mají vliv na snížení hodnoty zajištění, popřípadě
na výzvu Banky doplnit hodnotu zajištění na původní rozsah,
c) předkládat na požádání Banky dokumenty, které může Banka vyžadovat.
2. Klient bere na vědomí, že zamlčení údajů nebo uvedení nepravdivých či zkreslených údajů
při sjednávání Úvěru může mít trestněprávní důsledky v souladu s příslušnými právními předpisy.

Kapitola IV – Úročení úvěru
§9
1. Úvěr je úročen úrokovou sazbou stanovenou v Úvěrové smlouvě; její počáteční výše a způsob její
změny je stanoven v Úvěrové smlouvě a těchto Podmínkách.
2. Změny výše úrokových sazeb Úvěrů vedených v Kč mohou nastat v případě změny sazby
PRIBOR 1M (jednoměsíční) a v rozsahu vyplývajícím ze změny této sazby. Úroková sazba Úvěru
a Úroková sazba Zadlužení po splatnosti může být ze strany mBank změněna v průběhu
platnosti Úvěrové smlouvy v případě změny některého z následujících parametrů peněžního
a kapitálového trhu v České republice:
a) změny sazeb mezibankovního trhu PRIBOR,
b) změny repo sazby, lombardní sazby, diskontní sazby nebo míry povinných minimálních
rezerv stanovovaných Českou národní bankou,
c) ukazatele roční míry inflace oproti minulému kalendářnímu roku publikovaného Českým
statistickým úřadem,
d) případně jiných makroekonomických parametrů vymezených v Úvěrové smlouvě a to
v rozsahu odpovídajícím změně těchto parametrů a poměru těchto parametrů k dosavadní
úrokové sazbě.
3. Výše úrokových sazeb pro spotřební úvěry mBank jsou uvedeny v aktuálním Úrokovém lístku
mBank a jsou zveřejňovány prostřednictvím mLinky a na internetových stránkách mBank. Banka
informuje klienta o změně úročení poskytnutých úvěrů, a to zejména pomocí elektronických
informačních médií prostřednictvím přístupových kanálů.

Kapitola V – Poplatky a provize
§ 10
1. Za činnosti související s vedením Úvěru Banka vybírá poplatky a provize stanovené v aktuálně
platném „Sazebníku bankovních poplatků mBank“.
2. Výše poplatků a provizí může být měněna. Změna výše poplatků a provizí je závislá na změně
cenových podmínek na mezibankovním trhu, finanční politice mBank, změně obecně závazných
právních předpisů a výši nákladů za vedení operací hrazených Bankou včetně tržních parametrů
ovlivňujících tuto výši, jako jsou zejména míra inflace, valutové kurzy a referenční sazby úročení
vyhlašované ČNB.
3. Změny sazeb poplatků provedené mBank z důvodů uvedených v odst. 2 nejsou považovány
za změnu Úvěrové smlouvy. O změnách výše poplatků a provizí z poskytnutých Úvěrů spolu
s uvedením data počátku jejich platnosti Banka informuje Klienta sjednaným způsobem, zejména
pomocí elektronických informačních médií.
4. Změněné výše poplatků a provizí jsou oznamovány Klientovi též prostřednictvím mLinky
a na internetových stránkách mBank.
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Kapitola V – Poplatky a provize
5. Ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení informací o výše uvedené změně je Klient oprávněn
vypovědět Úvěrovou smlouvu vztahující se k Úvěru, jehož se změny týkají, přičemž lhůty
a účinnost této výpovědi se řídí těmito Podmínkami; změna poplatků a provizí bude po dobu
výpovědní lhůty uplatněna.
6. Pokud Klient ve lhůtě uvedené v odst. 5 tohoto paragrafu Úvěrovou smlouvu nevypoví, má se za to,
že Klient vyjadřuje se změnami souhlas. V tomto případě jsou změny vůči Klientovi účinné ode
dne jejich vstoupení v platnost. Změna poplatků a provizí nepředstavuje změnu Úvěrové smlouvy.
7. Vedle poplatků a provizí je mBank oprávněna požadovat na Klientovi uhrazení zvláštních
nákladů, pokud by jí vznikly z důvodů na straně Klienta, zejména z porušení ustanovení těchto
Podmínek nebo Úvěrové smlouvy Klientem.

Kapitola VI – Změny a ukončení smluvního vztahu
§ 11
1. Veškeré změny Úvěrové smlouvy, včetně ukončení platnosti Úvěrové smlouvy dohodou Stran,
jsou možné jen písemnou formou s uvedeným datem platnosti a podpisem smluvních Stran.
2. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na změny sjednané úrokové sazby, na změny
a doplnění údajů o smluvních stranách, změny výše jistiny, provizí a poplatků a případné jiné
změny podmínek poskytnutého Úvěru uvedené v Potvrzení o poskytnutí Úvěru či v Potvrzení
o změně úvěru, pokud takové změny schválila mBank na žádost Klienta.
3. V případě, že dojde podle odst. 1 tohoto paragrafu ke změně Úvěrové smlouvy, která se týká
podmínek již poskytnutého a čerpaného Úvěru, vystaví mBank Klientovi Potvrzení o změně Úvěru.

§ 12
1. Klient je kdykoliv oprávněn vypovědět Úvěrovou smlouvu bez udání důvodu, a to s výpovědní
lhůtou 30 dnů počítanou ode dne doručení písemné výpovědi Bance.
2. mBank je oprávněna vypovědět Úvěrovou smlouvu, a to s výpovědní lhůtou 30 dnů od doručení
písemné výpovědi Klientovi v případě:
a) zjištění, že Klient v souvislosti s poskytnutým
7 Úvěrem porušil platné právní předpisy, ustanovení
Úvěrové smlouvy nebo Podmínek, případně jiných podmínek Banky závazných pro Klienta,
b) zhoršení úvěrové schopnosti Klienta,
c) značného snížení reálné hodnoty případného právního zajištění zřízeného k poskytnutému
Úvěru,
d) pokud na zřízeném úvěrovém účtu po dobu 1 roku nedojde k čerpání Úvěru ani jiným
pohybům, s výjimkou provizí a poplatků (neplatí pro Úvěry uvedené v Části II Kapitoly II
těchto Podmínek),
e) v případě předložení nepravdivých nebo falešných dokumentů, prohlášení či údajů Klienta
při sjednávání Úvěru a posuzování Klientovy úvěrové schopnosti,
f) pokud nastaly okolnosti, které nebyly Bance známy v den podání Žádosti o Úvěr a které by
mohly ohrozit včasné splacení Úvěru,
g) pokud byl na majetek Klienta podán návrh na exekuci nebo konkurzní či vyrovnací řízení.
3. V případech uvedených v odst. 2 tohoto paragrafu je Banka rovněž oprávněna okamžitě
pozastavit nebo odmítnout čerpání Úvěru Klientem, zablokovat platební karty vydané
k úvěrovému účtu a odmítnout poskytnout Klientovi k dispozici jistinu úvěru dosud nečerpanou,
a to i tehdy, když Banka Úvěrovou smlouvu současně nevypovídá.
4. K opatřením uvedeným v odst. 3 tohoto paragrafu je Banka oprávněna též v případě úmrtí
Klienta.
5. V případě podání výpovědi ze strany Klienta či Banky má Banka právo okamžitě pozastavit
nebo odmítnout čerpání Úvěru Klientem, zablokovat platební karty vydané k úvěrovému účtu
a odmítnout poskytnout Klientovi k dispozici jistinu Úvěru nečerpanou do dne podání výpovědi,
a to ode dne podání výpovědi.
6. V případě výpovědi Úvěrové smlouvy kteroukoliv smluvní Stranou se zaplacené poplatky
a provize nevracejí.
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Kapitola VI – Změny a ukončení smluvního vztahu
§ 13
1. Po uplynutí výpovědní lhůty v případě výpovědi Úvěrové smlouvy se částka všech nesplacených
pohledávek mBank stává Zadlužením po splatnosti.
2. V případě ukončení účinků Úvěrové smlouvy jiným způsobem se všechny existující závazky
Klienta z takové smlouvy stávají splatnými, a pokud nejsou Klientem zároveň splaceny, stávají se
též Zadlužením po splatnosti.
3. V případě nesplacení některého ze závazků Klienta vyplývajícího z Úvěrové smlouvy
ve sjednané lhůtě se částka takto nesplacené pohledávky mBank též stává Zadlužením
po splatnosti.
4. V případě přečerpání poskytnutého Úvěru je Klient povinen přečerpanou částku do 5 dnů splatit
zpět Bance. Pokud tak neučiní, tato částka představuje též Zadlužení po splatnosti, a to již ode
dne přečerpání.
5. Celková částka Zadlužení po splatnosti se úročí Úrokovou sazbou z pohledávek po splatnosti,
jejíž počáteční výše je stanovena v Úvěrové smlouvě.
6. Výši Sankční úrokové sazby ze zadlužení po splatnosti vyhlašuje mBank v Úrokovém lístku
mBank, který zveřejňuje též na internetových stránkách mBank a prostřednictvím mLinky.
7. Banka je oprávněna své pohledávky představující Zadlužení po splatnosti vymáhat a veškeré
takto vymožené prostředky započítat proti svým jednotlivým pohledávkám v pořadí, které je
definováno v § 36 odst. 8 nebo § 47 odst. 6, a to bez ohledu na případné pokyny Klienta
8. V případě, že je Klient v prodlení se splacením některého svého splatného závazku vůči Bance,
Banka Klienta vyzve k neprodlenému splacení takového závazku.
9. Pokud Klient po obdržení výzvy ke splacení závazku podle předchozího odstavce nesplatí své
závazky ve sjednané lhůtě, je Banka oprávněna provést blokaci prostředků na všech účtech
Klienta vedených Bankou, a to až do výše nesplacených finančních závazků Klienta vůči Bance,
a tato blokace se bude vztahovat i na platby došlé na tyto účty po provedení blokace účtů
a/nebo je Banka oprávněna odstoupit od Úvěrové smlouvy.
10. Pokud je Klient v prodlení se splácením více než dvou splátek nebo jedné splátky déle než tři
měsíce, je Banka oprávněna odstoupit od Úvěrové smlouvy.
11. Přečerpání poskytnutého Úvěru nebo nesplacení Úvěru nebo některé splátky ve lhůtě stanovené
v Úvěrové smlouvě může mít též za následek zařazení Klienta do mezibankovní databáze
klientských informací o klientech neplnících závazky vůči bankám.
12. V případě trvání nesplacených závazků Klienta vůči Bance po skončení platnosti Úvěrové
smlouvy se tyto nesplacené závazky úročí stejným způsobem jako Zadlužení po splatnosti
po dobu platnosti této Úvěrové smlouvy.
§ 14
1. Klient je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od Úvěrové smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne
jejího uzavření. Dnem uzavření Úvěrové smlouvy je den, kdy Banka obdržela vyhotovení
Smlouvy podepsané Klientem.
2. Lhůta pro odstoupení od Úvěrové smlouvy se považuje za dodrženou, pokud Klient před jejím
uplynutím předal Bance písemné prohlášení o odstoupení od Smlouvy.
3. Odstoupením od Úvěrové smlouvy zároveň dochází k odstoupením od všech úvěrů v rámci této
smlouvy poskytnutých.
4. Klient je též oprávněn kdykoliv odstoupit od Úvěru poskytnutého v rámci Úvěrové smlouvy
ve lhůtě 14 dnů ode dne poskytnutí Úvěru.
5. V případě, že Banka uvolní částku Úvěru před uplynutím lhůty pro odstoupení od Úvěrové
smlouvy, nabývá odstoupení účinnosti, pokud bude poskytnuté plnění vráceno Bance spolu
s prohlášením o odstoupení od smlouvy.
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§ 15
1. Všechny dokumenty a informace určené Klientovi bude Banka zasílat nebo sdělovat na adresy
a/nebo telefonní čísla, fax nebo e-mail uvedené Klientem (kontaktní údaje), přičemž kontaktní
adresa pro zasílání písemnosti musí být na území České republiky.
2. Kromě komunikačních kanálů uvedených v předchozím odstavci mohou pokyny Banky
v souvislosti s Úvěrem a další komunikace mezi Bankou a Klientem probíhat též:
a) prostřednictvím mLinky,
b) prostřednictvím Internetového bankovnictví.
3. Pokyny Klienta prováděné prostřednictvím přístupových kanálů uvedených v předchozím odstavci
mohou vyžadovat jednoznačnou identifikaci oprávněné osoby.
4. Banka si vyhrazuje právo odmítnout provedení pokynů, pokud vzniklé okolnosti odůvodňují
pochybnosti týkající se jejich pravosti nebo souladu s obecně závaznými právními předpisy.
5. Za datum podání pokynu se považuje datum vygenerované bankovním systémem provádějícím
obsluhu Klienta.
6. Banka nenese odpovědnost za odmítnutí realizace pokynů v důsledku nedodržení výše
uvedených podmínek ze strany Klienta.
§ 16
1. Sdělení zasílaná Klientovi do vlastních rukou nebo doporučeně se považují za doručená:
a) v okamžiku jejich obdržení Klientem,
b) odmítnutím převzetí zásilky Klientem nebo
c) třetím dnem uložení zásilky na poště v místě adresy dle § 15 odst. 1, a to i v případě,
že se Klient o zásilce nedozvěděl nebo se nezdržoval na uvedené adrese
2. Jiné zásilky se považují za doručené v den, kdy je Klient obdržel, jinak pátý den po odeslání,
pokud je Banka zaslala na stanovenou korespondenční adresu, a to i tehdy, kdy se Klient
o zásilce nedozvěděl nebo se nezdržoval na korespondenční adrese.
§ 17
1. Banka je oprávněna měnit nebo doplňovat tyto Podmínky, a to zejména z důvodu zvyšování
kvality bankovních produktů, plnění zákonem stanovené povinnosti obezřetného výkonu činnosti
Banky, vývoje a změn právních předpisů a vývoje obchodní politiky mBank.
2. Změny Podmínek prováděné v období platnosti Smlouvy jsou Klientovi doručovány společně
s uvedením dne, kdy nabývají účinnosti. mBank může doručovat tyto změny pomocí
elektronických informačních nosičů. Změny Podmínek se týkají jak nových, tak dříve poskytnutých
bankovních služeb a produktů mBank, pokud nebude v Podmínkách stanoveno jinak.
3. Klient je povinen se s novelizovanými Podmínkami seznámit. Neprojeví-li Klient výslovný
nesouhlas s novelizovanými Podmínkami do 14 dnů po jejich zveřejnění, stává se nové znění
Podmínek závazným pro uzavřený smluvní vztah jako změna jeho původně sjednaných
podmínek, a to s účinností ode dne určeného v příslušné novelizaci.
4. V případě, že Klient projeví ve stanovené lhůtě písemný nesouhlas s novelizovanými Podmínkami,
pak doručení písemného nesouhlasu Bance je považováno za výpověď Úvěrové smlouvy
s důsledky stanovenými v Úvěrové smlouvě a v Podmínkách.
5. mBank je zproštěna povinnosti oznamovat změny Podmínek v případě:
1) rozšíření funkcí Přístupových kanálů
2) zavedení nových typů úvěrů uváděných v Části II těchto Podmínek,
3) změn funkcí existujícího Úvěru, pokud neomezují dosavadní funkce Úvěru.
6. mBank si vyhrazuje právo změnit i bez souhlasu Klienta jistinu Úvěru a autorizační limity
v případě, že dojde k prodlení Klienta se splácením Úvěru nebo v případě, kdy bude včasné
splacení závazků Klienta ohroženo v důsledku zhoršení jeho Úvěrové schopnosti.
§ 18
1. Banka je oprávněna kontrolovat dodržování podmínek Úvěrové smlouvy a zkoumat Úvěrovou
schopnost Klienta a jeho ekonomickou situaci v době platnosti Úvěrové smlouvy.
2. Banka může požadovat zřízení dodatečného právního zajištění Úvěru, pokud dodatečně zjistí
snížení Úvěrové schopnosti Klienta nebo jiné ohrožení včasného splacení Klientových závazků
z Úvěrové smlouvy.
3. Pokud v případě uvedeném v odst. 2 tohoto paragrafu Klient dodatečné právní zajištění odmítne
poskytnout, je Banka oprávněna odstoupit od Úvěrové smlouvy.
§ 19
1. Po dobu trvání smluvního vztahu je Klient povinen:
a) využít Úvěr v souladu s jeho určením
b) nepředávat Bance pokyny, které by způsobily překročení limitů stanovených Bankou
pro příslušné účty Klienta u mBank
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c) splatit Úvěr spolu s úroky a příslušenstvím ve sjednané lhůtě
d) informovat Banku o všech skutečnostech, které by mohly mít za následek snížení Klientovy
Úvěrové schopnosti nebo ohrožení řádného a včasného splacení Klientových závazků,
jakož i o všech skutečnostech způsobujících zhoršení případného právního zajištění
poskytnutého Úvěru, včetně skutečností ohrožujících schopnost případného směnečného
rukojmí nebo jiného ručitele plnit závazek za Klienta,
e) v případě vzniku skutečností a situací uvedených v bodu d) tohoto odstavce poskytnout
na výzvu Banky dodatečné právní zajištění nebo na výzvu Banky jednorázově splatit své
závazky z uzavřené Úvěrové smlouvy.
2. Klient je povinen na požádání bance vždy poskytnout dokumenty dovolující zhodnotit jeho
ekonomicko-finanční situaci a jiné dokumenty nezbytné pro posouzení aktuálního úvěrového
rizika Klienta a jeho Úvěrové schopnosti.
§ 20
1. Po dobu trvání smluvního vztahu je klient dále povinen informovat banku o:
a) veškerých změnách osobních údajů uvedených v žádosti o úvěr,
b) veškerých okolnostech, které by mohly podstatně ovlivnit ekonomickou situaci klienta.
2. Pozbude-li platnost smlouva o zúžení společného jmění manželů mezi Klientem a jeho
manželem či manželkou, je Klient povinen doručit Bance souhlas druhého z manželů
s uzavřením Úvěrové smlouvy a s poskytnutím úvěrů na jejím základě, jinak je Banka oprávněna
od Úvěrové smlouvy odstoupit.
§ 21
1. Pokud Klient neposkytne Bance informace o změně svých osobních údajů, bude Banka nadále
směřovat prohlášení a oznámení na základě posledních údajů poskytnutých Bance na poslední
Bance známou adresu bydliště.
2. V případě změny adresy Klienta po uzavření Úvěrové smlouvy, o níž bude Klient informovat
Banku, budou prohlášení a oznámení zasílána na novou adresu Klienta. Odmítnutí převzetí
dopisu nebo záznam pošty o nevyzvednutí uložené zásilky ve stanovené lhůtě má stejné
důsledky jako doručení dopisu.
3. Důsledky doručení vyvolává také náhradní doručení, zásilka se považuje za doručenou
náhradním doručením za stejných podmínek, jako se považuje za doručenou náhradním
doručením zásilka soudu podle platných předpisů českého práva upravujících občanské soudní
řízení.
§ 22
Banka nenese odpovědnost za následky vyplývající z okolností, na něž Banka nemá vliv, kterými
jsou zejména:
1) působení vyšší moci,
2) odmítnutí přijetí platební karty v platebním místě nebo bankomatu,
3) neprovedení autorizace dané transakce,
4) rozhodnutí a nařízení orgánů veřejné moci a plnění jejich pokynů,
5) plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů,
6) poruchy systému, poruchy nebo nesprávné fungování zařízení zpracovávajících transakce
platebními kartami,
7) jiné vlivy a okolnosti nezávislé na jednání Banky.
§ 23
1. V případě sporu vzniklého mezi Klientem a Bankou se strany zavazují jej řešit smírně.
2. Rozhodování všech sporů vyplývajících z Úvěrové smlouvy, které nebudou vyřešeny dohodou
jejích Stran, a záležitostí souvisejících s vymáháním pohledávek Banky náleží věcně a místně
příslušnému obecnému soudu podle sídla Banky.
§ 24
1. Banka je oprávněna postoupit veškeré pohledávky vzniklé z této Úvěrové smlouvy třetím
osobám, včetně sekuritizačních fondů a obdobných institucí a osob zabývajících se správou
a vymáháním pohledávek. Spolu s postupovanými pohledávkami mohou být takto převáděna
veškerá práva s převáděnými pohledávkami související.
2. Pro případ postoupení pohledávek podle odst. 1 tohoto článku Klient opravňuje Banku k tomu,
aby poskytla budoucímu nabyvateli pohledávek veškeré informace o Klientovi a postupované
pohledávce.
3. V případě vzniku Zadlužení po splatnosti Žadatel opravňuje mBank poskytnout třetím osobám
zabývajícím se vymáháním pohledávek veškeré informace o Žadateli a pohledávkách vzniklých
ze Smlouvy, a to za účelem vymáhání pohledávek mBank.
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§ 25
1. Klient je povinen seznámit se s obsahem informačního memoranda Bankovního registru
klientských informací a Nebankovního registru klientských informací a dalšími informačními
dokumenty, které mu Banka předloží a které se týkají Klientova oprávnění udělovat souhlas se
zpracováním a případným předáváním jeho osobních údajů a používání jeho rodného čísla
a jeho dokladů totožnosti tak, aby ohledně nakládání s těmito údaji a doklady ze strany Banky
mohl kvalifikovaně a informovaně vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas.
2. Banka je oprávněna neuzavřít Úvěrovou smlouvu nebo odmítnout poskytnutí Úvěru v případě,
že Klient neposkytne souhlas k použití, zpracování či předání některého osobního údaje, který je
pro uzavření Úvěrové smlouvy podle posouzení Banky nezbytný.
3. Banka je oprávněna zaznamenávat veškerou komunikaci s Klientem, včetně nahrávání
telefonických hovorů, a Klient bere toto oprávnění Banky na vědomí.
§ 26
Další podmínky poskytování úvěrů a vzájemná práva a povinnosti Stran v tomto oddílu Podmínek
neuvedená se řídí zvláštními ustanoveními pro jednotlivé druhy úvěrů v Části II těchto Podmínek,
příslušnou Úvěrovou smlouvou, Potvrzením o poskytnutí úvěru, Potvrzením o změně úvěru,
Podmínkami pro zakládání a vedení účtů v mBank a obecně závaznými právními předpisy.
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Část II - ÚVĚRY mBank
Kapitola I – Hotovostní úvěr mPůjčka
§ 27
1. Pokud mBank poskytuje produkt označený jako „Hotovostní úvěr mPůjčka“, uplatní se též
ustanovení Kapitoly I Části II těchto podmínek a Smlouvy o hotovostním úvěru mPůjčka.
2. Úvěr se poskytuje v českých korunách a může být poskytnut za těmito účely:
1) libovolný spotřební účel nesouvisející s podnikáním,
2) refinancování jiných bankovních úvěrů a půjček Žadatele (konsolidace) za podmínek
stanovených Bankou.
3. Žádost o úvěr může být podána a rovněž Úvěrová smlouva s Bankou může být uzavřena
společně nejvýše dvěma fyzickými osobami jako Klienty.
§ 28
1. Klient může čerpat opakovaně další Úvěr se stejnou jistinou na další období uvedené v Potvrzení
o poskytnutí úvěru nebo Potvrzení o změně úvěru týkajícím se předchozího čerpaného úvěru
a platnost Úvěrové smlouvy se automaticky o toto období prodlužuje za splnění všech těchto
předpokladů:
1) předpokladu, že tento opakovaně čerpaný Úvěr je poskytnut na dobu nepřesahující
12 měsíců,
2) dosavadního řádného plnění závazků vyplývajících z úvěrového vztahu mezi Klientem
a Bankou,
3) řádného užívání účtu v souladu s „Podmínkami pro zakládání a vedení účtů v mBank“
Klientem,
4) odpovídající Úvěrové schopnosti Klienta.
2. Klient může zrušit automatické obnovení možnosti čerpat opakovaně Úvěr podle odst. 1 sdělením
této skutečnosti mBank nejpozději do 7 dnů před uplynutím období, na něž byl předchozí Úvěr
poskytnut.
3. Pokud Klient zrušil automatické obnovení možnosti čerpání Úvěru, může kdykoliv požádat
o obnovení této možnosti, nejpozději však do 7 dnů před uplynutím doby platnosti Úvěrové
smlouvy.
4. Pokud nejsou splněny předpoklady uvedené v odst. 1 tohoto paragrafu nebo nesouhlasí
s automatickým obnovením Úvěru, je povinen splatit Úvěr ve lhůtě stanovené v původním
Potvrzení o poskytnutí úvěru či Potvrzení o změně úvěru.
§ 29
1. Na žádost Klienta může Banka zvýšit čerpatelnou jistinu úvěru, který je Klient oprávněn čerpat.
2. Na zvýšení jistiny poskytnutého Úvěru se vztahují odpovídajícím způsobem ustanovení těchto
Podmínek týkající se poskytování úvěrů.
3. Po zvýšení čerpatelné jistiny zašle Banka Klientovi nový Harmonogram splátek.
§ 30
Banka umožní čerpání Úvěru na žádost Klienta poté, co dojde k:
1) podání Žádosti o úvěr Klientem,
2) uzavření Úvěrové smlouvy,
3) splnění podmínek uvedených v Úvěrové smlouvě a v těchto Podmínkách,
4) zaplacení poplatků a provizí požadovaných Bankou ve výši stanovené v „Sazebníku
bankovních poplatků mBank“.
§ 31
1. Čerpání Úvěru probíhá jednorázově ve formě poskytnutí požadovaných finančních prostředků
k dispozici Klientovi na Úvěrový účet.
2. Klient je oprávněn opětovně čerpat již splacenou část dříve čerpané jistiny, a to až do výše
dostupné jistiny úvěru, kdykoliv v průběhu splácení Úvěru. To však neplatí v případě, kdy tomuto
Klientovi vznikne Zadlužení po splatnosti z kteréhokoliv jeho Úvěru nebo jiného produktu
poskytnutého Bankou nebo pokud je vůči tomuto Klientovi vedeno ze strany mBank soudní řízení
či exekuce.
§ 32
1. Čerpání úvěru probíhá v hotovostní nebo bezhotovostní formě s použitím bankovních karet
vydaných bankou pro účely čerpání úvěru a prostřednictvím realizace pokynů klienta do výše
dostupných prostředků z poskytnutého úvěru. Podmínky vydávání a používání platebních karet
upravují „Podmínky pro vydávání a používání platebních karet mBank“.
2. Klient nemůže provádět výběry z účtu přesahující částku peněžních prostředků nacházejících se
na účtu zvýšenou o ostatní prostředky k využití z titulu poskytnutého úvěru.
3. Za pokyny vydané kterýmkoliv zmocněncem klienta týkající se účtu k hotovostnímu úvěru, které by
porušovaly ustanovení úvěrové smlouvy, jakož i za jakákoliv jiná jednání kteréhokoliv klientova
zmocněnce odpovídá klient.
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§ 33
1. Splacením úvěru se rozumí vrácení poskytnutého úvěru a úhrada všech ostatních pohledávek
vyplývajících z Úvěrové smlouvy.
2. Klient je povinen splatit Úvěr ve lhůtě uvedené v Úvěrové smlouvě, s výjimkou možnosti obnovení
Úvěru podle § 28 těchto Podmínek.
3. V případě vzniku přeplatku při splacení Úvěru Klientem mBank po zrušení Úvěrového účtu
převede přeplatek na Klientův účet mKonto vedený u mBank, případně na jiný Klientem uvedený
bankovní účet, pokud má dojít zároveň ke zrušení Klientova účtu mKonto.
§ 34
1. Splácení jistiny poskytnutého Úvěru je možné v měsíčních splátkách, a to v souladu s platným
Harmonogramem splátek, který je přílohou Úvěrové smlouvy.
2. Harmonogram splátek obsahuje termíny splatnosti a výše jednotlivých splátek jistiny a termíny
splatnosti úrokových splátek.
3. Pokud není Harmonogramem splátek stanoveno jinak, splátky jistiny jsou měsíční a jsou splatné
vždy v den stejného číselného označení v daném měsíci, jako byl den čerpání Úvěru. Pokud
takový den neexistuje, tak v poslední den daného měsíce.
4. Pokud den splatnosti jednotlivé splátky připadá na den pracovního volna nebo klidu, je daná
splátka splatná v poslední pracovní den předcházející tomuto dni.
5. Za datum skutečného splacení jistiny, úroků a jiných pohledávek mBank vyplývajících
z poskytnutého Úvěru se považuje den připsání splátky v požadované výši na Úvěrový účet.
6. Klient je oprávněn splatit kteroukoliv pohledávku mBank z Úvěru kdykoliv před sjednaným
termínem její splatnosti, totéž platí o oprávnění Klienta splatit předčasně celý poskytnutý Úvěr.
§ 35
1. Z čerpané jistiny mBank účtuje úroky. Při účtování úroků se pracuje se skutečným počtem dnů
v měsíci a předpokladem, že rok má vždy 365 dnů.
2. Úroky z Úvěru jsou splatné vždy měsíčně spolu se splátkami jistiny, pokud není v Harmonogramu
splátek uvedeno jinak.
§ 36
1. Klient je povinen zajistit, aby se na mKontu v době splatnosti jednotlivých závazků Klienta
vyplývajících z Úvěrové smlouvy nacházely prostředky dostatečné ke splacení těchto závazků.
2. Klient opravňuje mBank k inkasování splátek, na něž má Banka nárok z titulu závazků
vyplývajících z poskytnutého Úvěru, z mKonta.
3. V případě, že Klient neprovede splátku úroků, dojde k automatickému čerpání Úvěru až do výše
zbytku dosud nečerpané jistiny a tato čerpaná částka bude zároveň započtena jako splátka
úroků. Případný zbývající nedoplatek úrokové splátky bude účtován jako úrok po splatnosti.
4. Pokud Klient neprovede splátku jistiny ve stanoveném termínu, dojde automaticky k dalšímu
čerpání Úvěru tak, aby neprovedená splátka mohla být započtena proti tomuto čerpání, a to bez
ohledu na celkovou výši čerpatelné jistiny přiznané Úvěrovou smlouvou. Pokud tímto čerpáním
vznikne Přečerpání jistiny, představuje takto vzniklé Přečerpání jistiny Zadlužení po splatnosti.
5. Každé přečerpání jistiny se považuje za Zadlužení po splatnosti.
6. Ze Zadlužení po splatnosti mBank účtuje úroky podle Sankční úrokové sazby ze zadlužení
po splatnosti, a to ode dne vzniku Zadlužení po splatnosti do dne předcházejícího jeho splacení.
7. Neuhrazení vzniklého Zadlužení po splatnosti Klientem v průběhu 5 pracovních dnů se považuje
za porušení podmínek Úvěrové smlouvy a mBank upomene Klienta o úhradu tohoto zadlužení.
8. Jakékoliv splátky zaplacené Klientem, které nepostačují k vyrovnání všech splatných závazků
Klienta, se bez ohledu na případné pokyny Klienta započtou proti těmto splatným závazkům
Klienta v následujícím pořadí:
a) provize, poplatky a jiné náklady spojené s Úvěrovou smlouvou,
b) náklady na vymáhání, v tom náklady na upomínky, výzvy a jiné zdůvodněné náklady,
c) úroky za překročení Úvěrového limitu,
d) jiné úroky z pohledávek po splatnosti,
e) dlužná jistina Úvěru,
f) průběžné úroky z čerpaného Úvěru,
g) jistina Úvěru před termínem splatnosti.
9. Nebudou-li ve lhůtě uvedené v odst. 7 tohoto paragrafu provedeny žádné platby na účet,
u něhož došlo k nepovolenému Přečerpání jistiny nebo jinému Zadlužení po splatnosti, je mBank
oprávněna inkasovat částky odpovídající nesplaceným pohledávkám z jiných bankovních účtů
Klienta vedených u mBank.
§ 37
Ostatní podmínky poskytování úvěrů označených jako „Hotovostní úvěr mPůjčka“ se řídí ustanoveními
Části I těchto Podmínek, včetně odkazů na jiné podmínky, smluvní ustanovení nebo právní předpisy tam
obsažené.
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§ 38
1. Pokud mBank poskytuje produkt označený jako „Hotovostní úvěr mPůjčka Plus“, uplatní se též
ustanovení Kapitoly II Části II těchto Podmínek a Smlouvy o Hotovostním úvěru mPůjčka Plus.
2. Úvěr se poskytuje v českých korunách a může být poskytnut za těmito účely:
a) libovolný spotřební účel nesouvisející s podnikáním,
b) refinancování jiných bankovních úvěrů a půjček Žadatele (konsolidace) za podmínek
stanovených Bankou.
3. Žádost o úvěr může být podána a rovněž Úvěrová smlouva s Bankou může být uzavřena
společně nejvýše dvěma fyzickými osobami jako Klienty.
§ 39
1. Úvěr je poskytován na období stanovené Úvěrovou smlouvou bez možnosti automatického
prodloužení období, na které byl Úvěr poskytnut.
2. Získání Úvěru na další období bude možné po opětovném podání Žádosti o Úvěr.
§ 40
Banka umožní čerpání Úvěru na žádost Klienta poté, co budou splněny všechny následující
podmínky:
1) Klient podá Žádost o úvěr,
2) Klient vlastní Účet mKonto nebo podá žádost o jeho otevření k dni podání Žádosti o Úvěr,
3) dojde k uzavření Úvěrové smlouvy,
4) budou splněny podmínky uvedené v Úvěrové smlouvě a v těchto Podmínkách,
5) dojde k zaplacení poplatků a provizí požadovaných Bankou ve výši stanovené v „Sazebníku
bankovních poplatků mBank“.
§ 41
Čerpání Úvěru probíhá jednorázově ve formě převedení poskytnutých finančních prostředků
z Úvěrového účtu mPůjčka Plus na Klientův účet mKonto uvedený v Úvěrové smlouvě.
§ 42
Za pokyny vydané kterýmkoliv zmocněncem Klienta týkající se Účtu mKonto, které by porušovaly
ustanovení Úvěrové smlouvy, jakož i za jakákoliv jiná jednání kteréhokoliv Klientova zmocněnce
odpovídá Klient.
§ 43
1. Splacením úvěru se rozumí vrácení poskytnutého Úvěru a úhrada všech ostatních pohledávek
vyplývajících z Úvěrové smlouvy.
2. Klient je povinen splatit Úvěr ve lhůtě uvedené v Úvěrové smlouvě.
§ 44
1. Splácení jistiny poskytnutého Úvěru probíhá v měsíčních splátkách v souladu s platným
Harmonogramem splátek, který Klient obdrží po poskytnutí Úvěru prostřednictvím Internetového
bankovnictví mBank.
2. Měsíční splátkou se rozumí součet splátky jistiny a splátek úroků, které jsou splatné v daném
měsíci.
3. Splácení Úvěru probíhá prostřednictvím Účtu mKonto. Klient se zavazuje zajistit na Účtu mKonto
prostředky, které jsou dostačující pro aktuální splátku jistiny a úroků, jejíž suma a termín splácení
jsou uvedeny v Harmonogramu splátek. Pokud den splatnosti jednotlivé splátky připadá na den
pracovního volna nebo klidu, je daná splátka splatná nejpozději první pracovní den, který
následuje po tomto dnu.
§ 45
1. Klient může předčasně splatit část, nebo celou výši Úvěru kdykoliv před uplynutím doby jeho
trvání stanovené v Úvěrové smlouvě, a to prostřednictvím příkazu ke splacení v Internetovém
bankovnictví.
2. Předčasná splátka části nebo celé výše Úvěru není možná v den, na který připadá splátka Úvěru
prováděn v souladu s ustanoveními Smlouvy o Úvěru.
3. V případě uhrazení mimořádné splátky Úvěru, na základě které dojde k částečnému splacení
Úvěru, nastane změna výše splátek Úvěru při nezměněném úvěrovém období.
4. Provedení mimořádné splátky Úvěru, na základě které dojde k částečnému splacení Úvěru,
nezbavuje Klienta povinnosti hradit splátky Úvěru, které vyplývají z aktualizovaného
Harmonogramu úvěrových splátek, který je zveřejněn v Internetovém bankovnictví.
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5. Předčasné splacení celé výše Úvěru spolu s úroky, provizí a dalšími finančními závazky
vyplývajícími z Úvěrové smlouvy způsobuje zánik Úvěrové smlouvy, na základě které byl
Klientovi přiznán Úvěr.
6. Banka je oprávněna účtovat Klientovi poplatek za předčasné splacení Úvěru dle aktuálního
„Sazebníků bankovních poplatků mBank“.
§ 46
1. Z čerpané jistiny Úvěru účtuje mBank úroky. Při výpočtu úroků se pracuje se skutečným počtem
dnů v měsíci a s předpokladem, že rok má 365 dnů.
2. Úroky z Úvěru jsou splatné vždy měsíčně spolu se splátkami jistiny za období ode dne vzniku
zadlužení až do dne, který předchází dni celkového splacení Úvěru
§ 47
1. Klient je povinen zajistit, aby v den splátky Úvěru dle Harmonogramu splátek se na Účtu mKonto
nacházely prostředky na splátku Úvěru, úroků, provizí a jiných závazků, které vyplývají
z Úvěrové smlouvy.
2. Splátky jistiny a úroků jsou prováděny formou automatických splátek z účtu mKonto na Úvěrový
účet mPůjčka Plus v termínech a výších určených v Harmonogramu splátek. Provádění těchto
automatických splátek je neodvolatelné po celou dobu trvání Smlouvy.
3. Pokud Klient nezajistí na účtu mKonto prostředky pro splacení Úvěru uvedené v odst. 1 tohoto
paragrafu v termínu definovaném Harmonogramem splátek, pak operace splátky Úvěru způsobí
vznik Zadlužení po splatnosti.
4. Ze Zadlužení po splatnosti mBank účtuje úroky podle Sankční úrokové sazby ze zadlužení
po splatnosti, a to ode dne vzniku Zadlužení po splatnosti do dne předcházejícího jeho splacení.
5. Neuhrazení vzniklého Zadlužení po splatnosti Klientem v průběhu 5 pracovních dnů se považuje
za porušení podmínek Úvěrové smlouvy, což má za důsledek zahájení činnosti upomínání až
vypovězení Smlouvy o Úvěru.
6. Jakékoliv splátky zaplacené Klientem, které nepostačují k vyrovnání všech splatných závazků
Klienta, se bez ohledu na případné pokyny Klienta započtou proti těmto splatným závazkům
Klienta v následujícím pořadí:
a) náklady na vymáhání,
b) náklady na upomínání,
c) provize a bankovní poplatky,
d) úroky ze Zadlužení po splatnosti,
e) úroky za zúčtovací období vzniklé před prodlením splácení,
f) jistina po splatnosti.
7. Nebudou-li provedeny žádné platby na Účet mKonto za účelem uhrazení pohledávek vzniklých
Zadlužením po splatnosti v termínu definovaném odst. 5 tohoto paragrafu, je mBank oprávněna
inkasovat částky odpovídající nesplaceným pohledávkám z jiných bankovních účtů Klienta
vedených u mBank.
§ 48
Ostatní podmínky poskytování úvěrů označených jako „Hotovostní úvěr mPůjčka Plus“ se řídí
ustanoveními Části I těchto Podmínek, včetně odkazů na jiné podmínky, smluvní ustanovení nebo
právní předpisy tam obsažené.
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