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Část I - Zásady vedeníúčtu
Kapitola I - Obecná ustanovení
§ 1.
1. Podmínky upravujízřizovánía vedeníbankovních účtů BRE BANK S.A., organizačnísložka
podniku, se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, IČ: 27943445, dále jen „mBank”.
2. Ve věcech neupravených Smlouvou o vedeníbankovních účtů a těmito Podmínkami se použijí
obecně závazné právnípředpisy České republiky.
§ 2.
Jednotlivými pojmy v Podmínkách se rozumí:
1. Bankovníden – den, ve kterém vykonávajísvou činnost mBank a ostatníinstituce zúčastněné
na převodech peněžních prostředků v České republice;
2. Cut off time – čas, do kterého mBank přebírá či přijímá platebnípříkazy a do kterého realizuje
transakce se splatnostív den převzetíči přijetíplatebního příkazu. Převzaté, resp. přijaté platební
příkazy mBank zpracovává během celého Bankovního dne. Platebníči jiné příkazy přijaté mBank
po cut-off time se považujíza přijaté následujícíBankovníden. Cut-off time schvaluje mBank
a zvřejňuje ho ve svých obchodních prostorách a na svých internetových stránkách;
3. Debetnízůstatek – zůstatek na účtu vyplývajícíz překročeníDostupných prostředků na účtu;
4. Den uzavřeníSmlouvy – den, kdy došlo ze strany Majitele účtu a Banky k fyzickému
podpisu Smlouvy ( tj. den složeníposledního podpisu) nebo den kdy Majitel účtu vyjádřil souhlas
se Smlouvu prostřednictvím Internetového bankovnictvímBank;
5. Disponent - fyzická osoba, které bylo Majitelem účtu uděleno Zmocnění;
6. Dočasné identifikačníčíslo klienta – číslo, které přiděluje mBank sloužík identifikaci
Majitele účtu;
7. Doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovnípas nebo povoleník pobytu;
8. Dostupné prostředky - Disponibilnízůstatek – peněžníprostředky vyplatitelné
na požádání, které jsou k dispozici Majiteli účtu, a od kterých je odečtena suma nezaúčtovaných
transakcíprovedených při použitíbankovních karet navýšené o dostupné peněžníprostředky
titulu mBank poskytnutého Povoleného přečerpání;
9. eMAX – spořícíbankovníúčet pro nepodnikatelské účely, který sloužík uloženípeněžních
prostředků, vedený mBank pro fyzické osoby Rezidenty;
10. eMAX Plus (eMAX+) - spořícíbankovníúčet pro nepodnikatelské účely, který sloužík uložení
peněžních prostředků, vedený mBank pro fyzické osoby Rezidenty;
11. Heslo – řada znaků sloužícík identifikaci Majitele účtu, definovaná pro zaručenívýlučnosti
přístupu k účtu a známá pouze Majiteli účtu;
12. Inkaso - pokyn k prováděníopakovaných plateb s variabilníčástkou. Pokyn definuje účet
věřitele, maximálnílimit částky a frekvenci;
13. IBAN – mezinárodníčíslo bankovního účtu používané u zahraničních plateb;
14. Individuálníúčet – účet vedený pro jednoho Majitele účtu, se kterým byla uzavřena
individuálníSmlouva o účtu;
15. Internetové bankovnictvímBank – elektronický komunikačníkanál umožňujícíMajiteli
účtu vydávat pokyny týkajícíse produktu mBank;
16. Majitel účtu – fyzická osoba Rezident, s plnou právnízpůsobilostí, se kterou mBank uzavřela
Smlouvu, v případě Společného účtu pak každý ze Spolumajitelů;
17. mKONTO – osobníbankovníúčet pro nepodnikatelské účely, který sloužík uloženípeněžních
prostředků Majitele účtu a provedenína jeho pokyn peněžních zúčtování, vedený mBank
pro fyzické osoby Rezidenty;
18. mLinka - telefonický servis mBank, v jehož rámci je dostupný také Automatický telefonický servis
(IVR) – automatická mLinka
19. Nepovolený debetnízůstatek – zůstatek účtu vyplývajícíz překročeníDostupných
prostředků na účtu;
20. Platebníkarty – platebníkarty, které vydává mBank;
21. Platebný styk – systém převodu peněžních prostředků. mBank provádípřevody peněžních
prostředků ve prospěch účtů vedených v mBank, převody peněžních prostředků ve prospěch účtů
vedených v kterékoli bance na územíČeské republiky, přeshraničnípřevody prostředků ve smyslu
platných právních předpisů a podmínek realizace přeshraničního platebního styku vydaných
mBank;
22. Podmínky - Podmínky pro zakládánía vedeníúčtů v mBank;
23. Potvrzenío zřízeníúčtu - dokument potvrzujícískutečnost zřízeníúčtu v mBank;
24. Povolené přečerpání– peněžníprostředky tvořícíúvěrový rámec, tj. částka stanovená
ve Smlouvě o povoleném přečerpání, do jejíž výše se Majitel účtu může zadlužit;
25. Přístupový kanál – způsob komunikace s mBank – zahrnuje zejména Internetové
bankovnictví, mLinku, SMS, E-mail, bankomat umožňujícíMajiteli účtu vydávat pokyny týkajícíse
účtu a také umožňujícípřístup k informacím a bankovním službám;
26. Rezident – fyzická osoba s bydlištěm v České republice, která je českým rezidentem podle
kritériíuvedených v § 2 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;
27. Sazba PRIBOR – úročeníuplatňované v mezibankovním zúčtování- mBank ji využívá jako
základnísazbu sloužícíke stanovenívýše sazby úročeníúčtů;
28. Smlouva - Smlouva o vedeníúčtu;
29. Smlouva o povoleném přečerpání– smlouva o povoleném přečerpánímKONTA
uzavřená ve smyslu § 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodnízákoník, ve znění
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30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

pozdějších předpisů, mezi mBank a Majitelem účtu,na základě které mBank poskytuje’
spotřebitelský úvěr ve formě Povoleného přečerpáníve smyslu zákona č. 145/2010 Sb.,
o spotřebitelském úvěru.
Společný účet – účet vedený pro dva Majitele účtu, se kterými byla uzavřena společná
Smlouva o účtu;
Spotová valuta – den vypořádáníprostředků na účtu korespondenčníbanky v případě
odchozích plateb a den, kdy může klient disponovat s prostředky na svém účtu bez debetních
úroků v případě příchozích plateb. Spotovou valutu stanovuje mBank, přičemž jde o dva
pracovnídny s tím, že v případech státních svátků v České republice či jiných zemích může jít též
o více pracovních dní;
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - společnost
zprostředkovávajícívýměnu finančních zpráv mezi bankami a jinými finančními institucemi;
Tabulka přístupových kanálu – tabulka, která stanovírozsah a zásady využíváníslužeb
mBank poskytovaných prostřednictvím jednotlivých přístupových kanálů je k dispozici
na internetových stránkách mBank a v telefonickém servise mLinka;
Trvalý příkaz – pokyn k prováděníopakovaných plateb, který definuje účet věřitele, pevnou
částku a frekvenci;
Ú čet – bankovníúčet otevřený a vedený na základě těchto Podmínek a Smlouvy;
Ú věrová schopnost - schopnost Majitele účtu řádně splácet úvěr spolu s úroky ve sjednaných
termínech splatnosti;
Vklad – každý pokyn, který znamená připsáníprostředků na účet;
Výběr – každý pokyn, který znamená odepsáníprostředků z účtu.
Žádost o poskytnutíPovoleného přečerpání– elektronická nebo písemná žádost
o poskytnutípovoleného přečerpánímKONTA.

§ 3.
1. mBank zřizuje a vede účty uvedené v Části II těchto Podmínek.
2. Pokud ustanoveníČásti II nestanovíjinak, účty zřizované a vedené mBank sloužík uložení
peněžních prostředků Majitele účtu a prováděnízúčtovánína jeho pokyn. Mohou být vedeny
jako společné účty pro dva Spolumajitele.

Kapitola II - Zřízení účtu
§ 4.
1. S výjimkou ustanoveníodst. 4, zřízeníúčtu následuje po uzavřenípísemné Smlouvy mezi mBank
a žadatelem o zřízeníúčtu na základě údajů poskytnutých žadatelem ústně, písemně nebo
v elektronické podobě.
2. Pro uzavřeníSmlouvy je nezbytné z Dokladu totožnosti zjistit a ověřit totožnost osoby, která žádá
o zřízeníúčtu. Pro tento účel je mBank oprávněna požádat o předloženídokladů totožnosti
potvrzujícípravdivost osobních údajů žadatele.
3. Podpis připojený pod Smlouvou se pro bankovníúčely považuje za podpisový vzor Majitele
účtu.
4. Na základě uzavřené Smlouvy jsou dalšíúčty pro stejné majitele zakládány po vydánípokynu
Majitele účtu akceptovaného mBank.
5. Ú daje o maximálním počtu jednotlivých účtů uvedených v Části II Podmínek a vedených
současně pro jednoho Majitele jsou dostupné na internetových stránkách mBank nebo
prostřednictvím mLinky.
6. Majitel nebo Spolumajitelé obdržíjeden výtisk Smlouvy a Potvrzenío zřízeníúčtu.

Kapitola III - Společný účet
§ 5.
1. Společné účty jsou vedeny na základě Smlouvy uzavřené písemně se všemi Spolumajiteli.
2. Ke zřízeníspolečného účtu je nezbytné, aby Smlouvu o společném účtu podepsal každý Klient,
pro kterého bude účet veden.
§ 6.
1. Spolumajitelé účtu se stávajíspolečnými a nerozdílnými věřiteli mBank a společně a nerozdílně
odpovídajíza veškeré závazky vzniklé mBank v souvislosti s vedením účtu.
2. Každý ze Spolumajitelů je oprávněn samostatně nakládat s účtem a dostupnými prostředky,
s výjimkou vydánípokynu, jehož následkem je změna Smlouvy – platnost této změny
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je podmíněna shodným prohlášením vůle Spolumajitelů.
§ 7.
1. mBank realizuje pokyny Spolumajitelů v pořadí, ve kterém jíbyly doručeny.
2. V případě doručenívíce pokynů současně je mBank oprávněna zvolit pořadíjejich realizace.
3. mBank nenese odpovědnost za následky provedenípokynů vydaných Spolumajiteli, pokud
si tyto odporují.
§ 8.
1. Změna společného účtu na účet individuálnívyžaduje shodné prohlášenívůle všech
Spolumajitelů.
2. Změna individuálního účtu na účet společný proběhne na základě shodné žádosti Majitele účtu
a osoby, kterou určí. V tomto rozsahu se použijípříslušná ustanovenío zřízeníspolečného účtu.
§ 9.
1. Spolumajitelé jsou povinni si vzájemně předávat veškeré informace týkajícíse účtu.
2. Spolumajitelé souhlasís tím:
1) aby každý z nich bez omezenínakládal s peněžními prostředky, které se nacházejí
na účtu;
2) aby každý z nich samostatně prováděl veškeré úkony vyplývajícíze Smlouvy, a to včetně
vypovězeníSmlouvy, vydánípokynu ke zrušeníúčtu, výběru prostředků do výše zůstatku
na účtu v den zrušeníúčtu, pokud z této Smlouvy nebo z ustanoveníPodmínek nevyplývá
jinak;
3) že jejích podíly na zůstatků peněžních prostředků na účtu jsou stejné bez ohledu
na faktický podíl každého ze Spolumajitelů na udržovánízůstatku na účtu;
3. Spolumajitelé berou na vědomí, že nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost za závazky
vyplývajícíze Smlouvy.

Kapitola IV - Zmocnění
§ 10.
1. Majitel účtu je oprávněn určit maximálně dva Disponenty k nakládánís účtem. U společných účtů
počet udělených zmocněnínesmípřekročit dvě.
2. K udělenízmocněníje nezbytné z Dokladu totožnosti zjistit a ověřit totožnost osoby Disponenta.
Pro tento účel je mBank oprávněna požádat o předloženídokladů totožnosti potvrzující
pravdivost osobních údajů Disponenta.
§ 11.
Zmocněník nakládáníse společným účtem může udělit každý ze Spolumajitelů.
§ 12.
1. Zmocněník nakládánís účtem může být:
1) všeobecné – v jeho rámci je Disponent oprávněn nakládat s účtem ve stejném rozsahu
jako Majitel účtu, s výjimkou §18 těchto Podmínek nebo
2) speciální– v jeho rámci je Disponent oprávněn nakládat s prostředky dostupnými na účtu
výhradně prostřednictvím platebníkarty.
2. Majitelé účtů prohlašují, že v případě úmrtíkteréhokoliv z nich majíbýt zastaveny všechny
výplaty a platby z účtů provedených na základě uděleného zmocnění,, dokud případně druhý
Majitel nesdělímBank pokyn odlišný.
§ 13.
1. Zmocněnímusímít písemnou formou na formuláři mBank, jinak je neplatné.
2. mBank je oprávněna odmítnout přijetízmocněnív případě, že vzniknou pochybnosti o správnosti
jeho udělenívčetně pravosti podpisu Majitele účtu.
§ 14.
Majitel účtu je povinen seznámit Disponenta s ustanoveními těchto Podmínek a nese plnou
odpovědnost za pokyny vydané Disponentem.
§ 15.
O vypovězeníči odvolánízmocněníje možné mBank informovat prostřednictvím mLinky.
§ 16.
Zmocněnímůže Majitel účtu kdykoli odvolat.
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§ 17.
Zmocněníudělené ke společnému účtu může odvolat každý ze Spolumajitelů.
§ 18.
Disponent neníoprávněn:
1) udělovat dalšízmocnění,
2) zrušit účet,
3) provádět změny Smlouvy a vypovědět ji,
4) vydávat pokyny pro případ smrti,
5) předkládat žádost o úvěr a uzavřít smlouvu,
6) vydat pokyn k vydáníplatebníkarty.
§ 19.
Zmocněnízaniká v okamžiku, kdy:
1) mBank bylo doručeno oznámeníMajitele účtu o odvolánízmocnění,
2) byl proveden úkon, na který bylo zmocněníomezeno,
3) Smlouva zanikla,
4) mBank získala věrohodnou informaci o smrti Majitele účtu, pokud ze zněnízmocnění
vyplývá, že mělo platit pouze za života Majitele účtu. Věrohodnou informacíse rozumí
doručeníkopie úmrtního listu do mBank,
5) zemřel Disponent, což se prokazuje způsobem podle bodu 4) tohoto ustanovení.

Kapitola V - Nakládánís účtem
§ 20.
1. S prostředky uloženými na účtu může Majitel nakládat pouze v souladu s platnými právními
předpisy, těmito Podmínkami a Smlouvou.
2. Příkazy Majitele účtu jsou realizovány nejpozději nejbližšípracovníden po dni, ve kterém byly
vydány, s výjimkou
a) případů, kdy je mBank vázána povinnostmi podle obecně závazných právních předpisů
či vykonatelných rozhodnutípříslušných orgánů;
b) případů, kdy předem vyrozumíklienty o technických změnách;
c) jde o případ zaviněn vyššímocí;
d) některých případů platebních příkazů do, či ze zahraničí;
e) některých operacízahrnujících převod do jiné měny.
§ 21.
Příkazy Majitele účtu jsou realizovány do výše Dostupných prostředků na účtu.
§ 22.
1. mBank nenese odpovědnost za následky chybných pokynů vydaných Majitelem účtu nebo
oprávněnou osobou.
2. Příchozíplatby připíše mBank na číslo účtu uvedené v platebním příkazu. Při rozporu čísla účtu
s jeho názvem je mBank oprávněna platbu připsat na číslo účtu uvedené v platebním příkazu,
nebo platbu reklamovat u banky příkazce.
3. Bezplatně změnit či zrušit platebnírozkaz do zahraničíje možné jen po dobu, kdy mBank
nezapočala příslušnou platby zpracovávat.
4. Není-li ze zprávy zahraničníbanky o došlé zahraničníplatbě na účet klienta zřejmý účel platby
povinný podle všeobecně závazných právních předpisů, je mBank oprávněna blokovat tuto
platbu na účtu klienta až do dne, kdy klient takový účel doplní.
5. mBank je oprávněna u převodů ze zahraničíodmítnout nebo vrátit platebnítransakci instituci,
která je poskytovatelem příkazce v případě neuvedenídostatečné identifikace plátce,
tj. bez uvedeníčísla účtu plátce a názvu a adresy plátce.
6. mBank je oprávněna neprovést platebnípříkaz k převodu do země, která je uvedena
na seznamu zemípodezřelých z podpory terorismu, nebo prostřednictvím jakéhokoli takového
poskytovatele a jeho složek i mimo tato územív případě, že registrace mateřského poskytovatele
ve smyslu zvláštních právních předpisů je v zemi uvedené na seznamu zemípodporující
terorismus.
7. mBank je oprávněna neprovést platebnípříkaz k převodu ve prospěch příjemce, který je uveden
na seznamu sankcionovaných subjektů.
8. mBank je oprávněna nerealizovat platebnípříkaz na úhradu do zahraničív případě, kdy na zemi
příjemce platby, banku příjemce platby či příjemce platby je vyhlášeno moratorium, embargo,
či existuje podezření, že platba bude blokovaná oprávněnými osobami v zahraničí.
§ 23.
1. Majitel účtu je povinen se ujistit, že všechny vydávané pokyny k účtu, jehož je majitelem, jsou
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zadány správně a podle jeho vůle.
2. Přeshraničníplatebnípříkaz musíobsahovat povinné náležitosti platebního příkazu tak, jak je
mBank uvádína svých internetových stránkách.
3. mBank je oprávněna si před provedením platebního příkazu ověřit jeho věrohodnost,
a to telefonicky na účet klienta. V případě nejasných instrukcíod klienta postupuje mBank dle
povahy případu a při zachováníodborné péče. Má-li mBank vykonat platbu na základě
akreditivu, úvěrové smluvy či jiné žádosti, vyplatíji tomu, koho bude po důkladném přezkoumání
považovat za oprávněného k jejímu přijetí.
4. mBank nenese odpovědnost za odmítnutírealizace pokynu následkem toho, že Majitel účtu
nesplnil podmínky těchto Podmínek.
5. mBank nenese odpovědnost za škody vzniklé následkem toho, že Majitel účtu nemá přístup
k prostředkům shromážděným na účtu v případě, že omezenínebo nemožnost přístupu
k jednotlivým přístupovým kanálům nebo všem přístupovým kanálům nevyplývá přímo
ze zaviněnímBank.
§ 24.
1. mBank nese odpovědnost za včasné a správné prováděnípeněžních zúčtovánívyplývajících
z pokynů Majitele účtu.
2. Podmínkou správného prováděnípeněžních zúčtováníje, aby Majitel účtu zajistil množství
prostředků na účtu, které umožnízrealizovat vydaný pokyn a pokrýt poplatky dle platného
Sazebníku bankovních poplatků mBank. mBank může odmítnout realizaci pokynu Majitele účtu
pokud jeho výše včetně příslušných poplatků mBank překračuje dostupné prostředky na účtu.
3. Pokud Majitel účtu vydá pokyn k převodu s datem splatnosti v budoucnu (včetně trvalého
převodu), je povinen zajistit prostředky pro realizaci pokynu v rámci dostupných prostředků
ve lhůtě vyžadované mBank pro řádnou realizaci vydaného pokynu, přičemž tato lhůta nebude
delšínež 1 pracovníden přede dnem realizace pokynu. V případě nedostatku prostředků ve výši
potřebné pro realizaci vydaného pokynu a příslušných poplatků mBank pokyn nebude
realizován. V případě nedostatku peněžních prostředků na pokrytíplatby a poplatku
za přeshraničníplatbu v momentě zpracováníplatebního příkazu má mBank právo platbu
neprovést.
4. Informace o lhůtách vyžadovaných mBank pro zajištěníprostředků pro realizaci pokynu je
dostupná na internetových stránkách mBank a prostřednictvím mLinky.
5. Spotová valuta může být v případě příkazu dle zvláštním právním předpisem regulovaného
převodu v rámci zemíEHP nejvýše dva Bankovnídny, přičemž jde-li o příkaz v jiné než domácí
měně, uplatníse toto ustanoveníi na převod v rámci České republiky. V případě, že mBank
nemá přímé swifotvé spojenís vykonávajícíinstitucípříjemce, prodlužuje se lhůta na provedení
příkazu do zahraničnía v rámci České republiky v cizíměně o čas nezbytný k realizaci převodu.
6. Banka má právo provést operace v jiné měně, než v které je účet vedený, ve prospěch či k tíži
takového účtu dle kurzového lístku mBank platného v okamžiku zpracování.

§ 25.
Za nedodrženílhůty pro realizaci pokynu Majitele účtu je tento oprávněn nárokovat náhradu
skutečně vzniklé škody.
§ 26.
Pokyny předávané Majitelem účtu prostřednictvím jednotlivých přístupových kanálů jsou
konečným a pro mBank závazným podkladem pro odepsáníprostředků z účtu Majitele účtu
a jejich připsánína účet uvedený v pokynu, pokud byly vydány za dodrženípodmínek
nezbytných k jednoznačné identifikaci Majitele účtu, které jsou uvedeny v Podmínkách a nejsou
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
§ 27.
1. mBank nevykonává věcnou kontrolu Majitelem zadaných údajů uvedených v pokynu platebního
příkazu. V případě uvedenínesprávných údajů v platebním příkazu mBank platbu neprovede.
2. Práva a povinnosti Majitele účtu, stanovené ve shora uvedených ustanoveních
kapitoly V. Podmínek, platírovněž pro Disponenta.
§ 28.
1. Majitel účtu souhlasís tím, aby všechny telefonické hovory s mBank prostřednictvím mLinky byly
nahrávány.
2. mBank prohlašuje, že nahrávka pokynu vydaného telefonicky je důvěrná a smíbýt použita
výhradně jako důkaz o vydánípokynu nebo správnosti jeho provedení, nebo pokud tak stanoví
právnípředpis.
§ 29.
Majitel účtu souhlasís tím, že mBank je oprávněná kdykoli započíst své splatné i nesplatné
pohledávky za Majitelem účtu.
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Kapitola V - Nakládánís účtem
§ 30.
Za datum doručenípokynu se považuje datum jeho zaevidovánív bankovním systému sloužícím
k vedeníúčtu.
§ 31.
1. Vklady na účty mohou být prováděny ve formě převodů z bankovních účtů, dále jen „došlé
platby“.
2. Došlé platby mBank připíše ve prospěch účtu v den, kdy tyto budou přijaté mBank.
3. Příkazy Majitele účtu do zahraničí, které jsou v české měně a byly mBank převzaty do Cut off
time jsou zpracovány v týž Bankovníden, přičemž realizace platby se provede s datem
Bankovního dne následujícího po dni zpracování. Příkazy na úhradu do zahraničív české měně
převzaté mBank po termínu Cut off time jsou zpracované následujícíBankovníden, přičemž
realizace platby se uskutečnís datem Bankovního dne, který následuje po dni zpracování
4. Platby ze zahraničív české měně přijaté mBank do termínu Cut off time se zpracujía připíší
ve prospěch účtu klienta v den, kdy mBank obdržela tyto prostředky na svůj účet. Platby
ze zahraničív české měně přijaté po termínu Cut off time se zpracujía připíšíve prospěch účtu
klienta v Bankovníden následujícípo dni, kdy mBank obdržela tyto prostředky na svůj účet.
5. V případě, kdy mBank obdržíinformaci o úhradě do termínu Cut off time, avšak před dnem, kdy
peněžníprostředky skutečně obdržína svůj účet, zpracuje takovou platbu ve prospěch účtu
klienta ke dni, kdy mBank obdržíinformaci o platbě, přičemž skutečné připsánípeněžních
prostředků na účet klienta se uskutečnív den, kdy peněžníprostředky na mBank na účet
skutečně obdrží, přičemž v případě převodu do jiné měny je tímto dnem den Spotové valuty.
6. Při platbách ze zahraničíi v rámci České republiky mBank umožníklientovi čerpat peněžní
prostředky bezprostředně po jejich připsánína jeho účet, přičemž za čerpáníprostředků
před uplynutím Spotové valuty mBank účtuje klientovi debetníúroky.
§ 32.
1. V případě vzniku Debetního zůstatku mBank účtuje úroky podle úrokové sazby platné v mBank,
jejíž aktuálnívýše je uvedená vždy v „Ú rokovém lístku mBank“, který je dostupný prostřednictvím
mLinky a na internetových stránkách mBank, a to po dobu ode dne finančníoperace, v jejímž
důsledku vzniknul debetnízůstatek, do dne předcházejícího vkladu, kterým bude tento zůstatek
vyrovnán, včetně.
2. Závazky Majitele účtu jsou hrazeny v následujícím pořadí:
1) poplatky spojené s vedením účtu,
2) úrokové příslušenství,
3) platby spojené se vznikem debetního zůstatku včetně mBank vynaložených nákladů,
4) jistina dluhu.
3. Závazky Majitele účtu s Povoleným přečerpáním jsou hrazeny v následujícím pořadí:
1) náklady spojené s vymáháním
2) náklady na upomínky
3) poplatky a provize
4) úroky z prodlenídluhu
5) úrok po splatnosti
6) aktuálníúroky
7) jistina povoleného přečerpání
§ 33.
1. V případě nesplaceníNepovoleného debetního zůstatku ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho vzniku
je mBank oprávněna započíst finančníprostředky z jiných účtů vedených u mBank pro Majitele
účtu
nebo vypovědět Smlouvu.
2. V případě vzniku Debetního zůstatku Majitel účtu opravňuje mBank k postoupený veškerých
pohledávek vzniklých ze 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.
3. Pro případ postoupenípohledávek podle odst. 1 tohoto článku Majitel účtu opravňuje mBank
a mBank je oprávněna, aby poskytla budoucímu nabyvateli pohledávek veškeré informace
o Majiteli účtu a postupované pohledávce.
4. V případě vzniku Debetního zůstatku Majitel účtu opravňuje mBank poskytnout třetím osobám
zabývajícím se vymáháním pohledávek veškeré informace o Majiteli účtu a pohledávkách
vzniklých
ze Smlouvy a to za účelem vymáhánípohledávek mBank.
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Kapitola VI - Zajištěnípřístupu k účtu
§ 34.
1. Majitel účtu může nakládat s finančními prostředky na účtu prostřednictvím přístupových kanálů
mBank, zejména Internetového bankovnictví, mLinky po jejich předchozíaktivaci prostřednictvím
mLinky nebo internetové sítě. Aktivace přístupových kanálů vyžaduje správnou identifikaci osoby
oprávněné k přístupu. Přístup k účtu umožňuje osobě oprávněné k přístupu vydávat pokyny k účtu
a seznamovat se s bankovními službami a informacemi.
2. Majitel účtu obdržíjedinečné dočasné identifikačníčíslo klienta, které je důvěrné a nesmíbýt
sděleno třetím osobám. Po obdrženídočasného identifikačního čísla klienta jeho majitel definuje
hesla k přístupovým kanálům. Tato hesla nesmějíbýt vyzrazena.
3. mBank nenese odpovědnost za důsledky použitídočasného identifikačního čísla klienta a hesel
k přístupovým kanálům třetími osobami.
4. Podrobný rozsah a zásady využíváníslužeb mBank poskytovaných prostřednictvím jednotlivých
přístupových kanálů stanoví„Tabulka přístupových kanálů“, která je uváděna pro informaci
na internetových stránkách mBank a prostřednictvím mLinky. Změna ustanovení
„Tabulky přístupových kanálů“ nenízměnou těchto Podmínek.
5. Majitel účtu je povinen před provedením pokynu seznámit se s „Tabulkou přístupových kanálů“.
6. Identifikace Majitele účtu probíhá pomocí:
1) Identifikačního čísla klienta – získaného po úspěšném procesu identifikace,
2) Hesla – definovaného Majitelem účtu pro každý přístupový kanál,
7. Chybně zadané identifikačníčíslo klienta, heslo nebo chybné zodpovězenípoloženého
identifikačního dotazu může vést k zablokovánípřístupového kanálu nebo přerušeníprocesu
aktivace. Odblokovat přístupové kanály je možné prostřednictvím přístupových kanálů uvedených
mBank, zejména mLinky a internetové stránky mBank. Zablokováníkanálu nemá vliv na možnost
přístupu k účtu prostřednictvím ostatních kanálů.
8. Majitel účtu je povinen odhlásit se z příslušného přístupového kanálu (např. přerušit telefonní
spojení) dříve, než opustímísto umožňujícípřímý osobnídozor nad příslušným přístupovým
kanálem. mBank nenese zodpovědnost za škodu způsobenou porušením shora uvedené
povinnosti.
9. Ustanoveníodst. 1-8 se vztahujítaké na Disponenta.
§ 35.
mBank je oprávněna zablokovat přístup k účtu v případě, že zjistí, že účet je užíván způsobem,
který je v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.
§ 36.
1. Realizace pokynů vydávaných prostřednictvím přístupových kanálů vyžaduje jednoznačnou
identifikaci oprávněné osoby prostřednictvím identifikátorů příslušných pro daný přístupový kanál
a uvedených v „Tabulce přístupových kanálů“.
2. mBank si vyhrazuje právo odmítnout realizaci pokynu, pokud vzniklé okolnosti opodstatňují
pochybnosti o jeho autenticitě nebo souladu s předpisy.
§ 37.
Pokud to vyžadujíbezpečnostnínebo jiné důvody, může mBank dočasně omezit přístup k účtu
prostřednictvím jednotlivých kanálů po dobu, jakou vyžaduje odstraněnípříčin omezenípřístupu.
V takovém případě mBank nenese odpovědnost za vzniklá omezenív dostupnosti účtu.

Kapitola VII - Platebníkarty
§ 38.
1. mBank na základě pokynu Majitele účtu vydává platebníkarty v rámci uzavřené Smlouvy.
2. Platebníkarty se vydávajíMajiteli účtu a Disponentům.
§ 39.
Podmínky vydávánía používáníplatebních karet stanovízvláštní„Smlouva o užíváníplatebních
karet mBank“ a jejípřílohy.
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Kapitola VIII - Ú ročeníprostředků na účtu
§ 40.
Při výpočtu částky účtovaných úroků z peněžních prostředků uložených na účtu se vychází
z faktického počtu dní, po které se peněžníprostředky na účtu nacházely.
§ 41.
Částka peněžních prostředků uložených na účtu je úročena ode dne vkladu do dne
předcházejícího dni výběru, včetně. Při výpočtu úroků z prostředků uložených na účtu se vychází
z toho, že rok má 365 dní.
§ 42.
1. Peněžníprostředky uložené na účtech jsou úročeny podle pohyblivých úrokových sazeb.
2. Změny výše úrokových sazeb u účtů vedených v Kč mohou nastat v případě změny sazby
PRIBOR 1M (jednoměsíční) a v rozsahu vyplývajícím ze změny této sazby.
3. Změněné úrokové sazby platíode dne stanoveného mBank.
§ 43.
Změna výše úročeníprovedená podle ustanovenítéto kapitoly nenízměnou Smlouvy.
§ 44.
Informace o změnách a aktuálně platných úrokových sazbách jsou v „Ú rokovém lístku mBank“
dostupném prostřednictvím internetových stránek mBank a mLinky.
§ 45.
Po dobu platnosti Smlouvy jsou úroky za dobu udržovánípeněžních prostředků na účtech
úročeny. Po uplynutídoby úročeníje částka úroků připsána k peněžním prostředkům uloženým
na účtech.

Kapitola IX - Poplatky
§46.
1. Za úkony spojené s nakládáním s účtem si mBank účtuje poplatky dle platného „Sazebníku
bankovních poplatků bank“ který je nedílnou součástíSmlouvy.
2. Výše poplatků se může měnit. Změny výše poplatků jsou závislé na změně cenových podmínek
na mezibankovním trhu, finančnípolitice mBank a výši nákladů na vedeníoperacíhrazených
bankou mBank včetně tržních parametrů ovlivňujících tuto výši, jako je: míra inflace, valutové
kurzy, referenčnísazby úročenívyhlašované ČNB.
3. Změny sazeb poplatků provedené mBank z důvodů uvedených v odst. 2 nejsou změnou Smlouvy
a Majiteli účtu bude o těchto informován dohodnutým způsobem, především prostřednictvím
mLinky nebo internetové sítě, společně s uvedením data jejích účinnosti.

Kapitola X - Změna Smlouvy, ukončeníSmlouvy
§ 47.
1. Změny Podmínek prováděné v obdobíplatnosti Smlouvy jsou Majiteli účtu doručovány společně
s uvedením dne, kdy nabývajíúčinnosti. mBank může doručovat tyto změny pomocí
elektronických informačních nosičů.
2. Ve lhůtě 14 dníode dne obdrženízměn Podmínek je Majitel účtu oprávněn Smlouvu vypovědět.
3. Pokud Majitel účtu nevypovíSmlouvu ve lhůtě 30 dníode dne, ve kterém mBank zaslala
informaci o změnách, platízměny ode dne uvedeného v odst. 1. Podmínek
§ 48.
Změny Podmínek souvisejícís jejich doplněním o nové typy účtů a služeb poskytovaných bankou
mBank nejsou změnou Smlouvy.
§ 49.
Smlouva zaniká:
1) uplynutím 30. dne od doručenívýpovědi Majitele účtu mBank,
2) na konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla Majiteli účtu
doručena výpověď ze strany mBank,
3) doručením písemného sděleníMajiteli účtu o odstoupenímBank.
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Kapitola X - Změna Smlouvy, ukončeníSmlouvy
§ 50.
1. Majitel účtu může Smlouvu kdykoli vypovědět nebo vydat pokyn ke zrušenílibovolného účtu.
2. Výpověď smlouvy musímít písemnou formu.
3. Termín vypovězenísmlouvy Majitelem účtu je 30 dnů ode dne doručenívýpovědi
Smlouvy mBank.
4. V okamžiku, kdy mBank obdržívýpověď, zablokuje platebníkarty vydané k účtu.
5. Majitel účtu odpovídá za veškeré závazky vzniklé po dobu platnosti Smlouvy.
6. Od Smlouvy uzavřené na dálku dle § 54a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník může
Majitel účtu odstoupit bez uvedenídůvodu a bez jakékoli smluvnísankce ve lhůtě 14 dnů
ode dne uzavřeníSmlouvy.
§ 51.
Majitel účtu, který vypovídá Smlouvu nebo vydává pokyn ke zrušeníúčtu, je povinen uspokojit
veškeré své závazky vzniklé ze Smlouvy a oznámit číslo bankovního účtu, na který bude
převeden zůstatek na účtu. Pokud takový pokyn nedá, zůstatek na účtu se ode dne uplynutí
výpovědnílhůty stává neúročeným depozitem.
§ 52.
1. Pokud Majitel účtu nedodržíustanoveníSmlouvy, těchto Podmínek, ostatních bankovních
zvyklostínebo obecně závazných právních předpisů (závažné důvody), je mBank oprávněna:
1) zablokovat přístup k účtu,
2) zablokovat platebníkarty vydané k účtu,
3) vypovědět Smlouvu nebo od níodstoupit.
2. Pokud mBank odstoupíod Smlouvy z důvodu podstatného porušeníSmlouvy nebo těchto
Podmínek, zejména pak § 10 odst. 2, § 20 odst. 1, § 35 nebo § 61 odst. 2, jakož i ostatních
bankovních zvyklostínebo obecně závazných právních předpisů Majitelem účtu nebo
Disponentem, zejména pak předloženífalešných dokumentů mBank, poskytnutínepravdivých
údajů, předloženíprohlášení, která jsou v rozporu s faktickým stavem nebo užíváníúčtu
k činnostem, které jsou v rozporu se zákonem, smlouva zaniká ke dni doručenísdělenímBank
o odstoupeníMajiteli účtu. V takovém případě musíbýt odstoupenízasláno doporučeně
na adresu uvedenou ve Smlouvě o účtu. Pokud adresát odmítl převzít sdělenínebo je nebylo
možné doručit, účinky doručenínastávajív den, kdy držitel poštovnílicence vrátísdělení
o odstoupením mBank jako nedoručené.
3. Odstoupenípodle odst. 2 tohoto ustanovenímá za následek zablokovánípřístupových kanálů,
zablokováníplatebních karet a zesplatněnípohledávek mBank za Majitelem účtu, a to ve lhůtě
podle odst. 2.
§ 53.
mBank může za podstatné porušenípovažovat i případ, kdy doklad totožnosti Majitele účtu
je veden v databázi ztracených nebo odcizených dokladů.
§ 54.
mBank může také Smlouvu vypovědět v části týkajícíse účtu, na kterém po dobu 6 měsíců
nedojde k žádnému pohybu s výjimkou pravidelného připisováníúroků a jejich vyplácenía také,
pokud po dobu 6 měsíců ode dne zřízeníúčtu nebyl proveden žádný vklad na tento účet.
§ 55.
1. mBank vypovídá Smlouvu písemně, doporučeným dopisem, s uvedením důvodu výpovědi a
s žádostío uvedeníbankovního účtu, na který bude převeden zůstatek na účtu.
2. Po vypovězeníSmlouvy mBank neprodleně zablokuje platebníkarty vydané k účtu.
3. Výpovědnílhůta podle § 49 bod 2) Podmínek počíná běžet ode dne doručenívýpovědi Majiteli
účtu.
4. Majitel účtu odpovídá za veškeré závazky vzniklé v obdobíplatnosti Smlouvy.
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Kapitola XI - Devizová kontrola
§56.
1. Devizovou kontrolu mBank provádív rozsahu, v jakém je ji mBank povinna provádět na základě
právních předpisů, v rozsahu operacíprováděných s jejíúčastínebo jejím prostřednictvím.
2. mBank může požadovat, aby Majitel účtu předložil příslušné dokumenty potvrzujícíokolnosti,
na nichž závisíoprávněníprovést určitý úkon z oblasti devizového obratu.

Kapitola XII - Ostatníustanovení
§ 57.
mBank informuje Majitele účtu o aktuálním zůstatku na účtu a o operacích provedených na účtu
způsobem uvedeným ve Smlouvě.
Klient je oprávněn požádat mBank o zasílánílistinných výpisů z účtu. Listinné výpisy zasílá
mBank na korespondenčníadresu uvedenou Majitelem/Disponentem. Za vyhotovenía zaslání
listinných výpisů účtuje mBank poplatky dle platného „Sazebníku bankovních poplatků mBank“
§ 58.
V případě nesprávného účetního záznamu na účtu mBank záznam opravía neprodleně o tom
informuje Majitele účtu.
§ 59.
Majitel účtu je povinen nahlásit mBank každou zjištěnou nesrovnalost ve lhůtě 30 dníode dne,
kdy mBank zpřístupnila informaci o zůstatku na účtu. Nesplní-li tuto povinnost v uvedené lhůtě,
nemá nárok na náhradu škody vzniklé uplatněním požadavku na odstraněnítěchto závad
po stanovené lhůtě.
§ 60.
1. Reklamaci nesplněníMajitelem účtu uděleného pokynu může Majitel účtu podávat telefonicky
prostřednictvím mLinky nebo písemnou formou.
2. Reklamace musíjednoznačným způsobem obsahovat popis situace a porušenípovinnosti
ze strany mBank a návrh řešení. Ve zvláštních případech může mBank před posouzením
reklamace požádat o doloženívzniku škody nebo o zaslánídokumentů nezbytných
pro posouzenícelé věci.
3. V případě, že reklamace bude uznána jako opodstatněná, mBank provede pokyn Majitele účtu
v souladu s právními předpisy, zejména připíše na účet částku reklamované transakce.
4. mBank posoudípodanou reklamaci ve lhůtě 30 dníode dne obdrženíreklamace. Ve zvláštních
případech je možné prodloužit termín pro posouzeníreklamace. mBank je povinna informovat
Majitele účtu o prodlouženítermínu a uvést příčiny a odkladné lhůty.
5. mBank poskytuje odpovědi na telefonické reklamace elektronickou cestou nebo písemnou
formou.
§ 61.
1. Majitel účtu je povinen informovat mBank o každé změně osobních údajů poskytnutých mBank.
2. V případě, že mBank nebude informována o změně osobních údajů, neodpovídá mBank
za následky z toho plynoucí– prohlášenía oznámeníadresovaná podle údajů mBank posledně
známých a na posledně známou adresu bydliště budou považována za řádně doručená.
§ 62.
1. SmrtíMajitele účtu Smlouva nezaniká. mBank pokračuje v přijímánípeněžních prostředků
na účet a ve výplatách a platbách z účtu na základě příkazů, které jídal Majitel a Disponent.
2. Jestliže se mBank hodnověrně dozví, že Majitel zemřel, zastavínásledujícím dnem ty výplaty
a platby z účtu, u kterých Majitel stanovil, že v nich po jeho smrti nemá mBank pokračovat.
3. Je-li mBank prokázáno, že byl ustanoven správce dědictví, který je oprávněn spravovat účet
zemřelého Majitele, má práva a povinnosti Majitele, mBank se řídíjeho příkazy.
4. Jsou-li na účet převáděny dávky sociálního zabezpečení, mBank je oprávněna odepsat z účtu
Majitele peněžníprostředky poukázané na účet po úmrtíMajitele účtu jako příjemce důchodu,
a to na základě sděleníorgánu sociálního zabezpečení, který provádívýplatu důchodové dávky
podle příslušných právních předpisů. Zúčtovánía vrácenítěchto ze zákona již zemřelému
Majiteli účtu nenáležejících plateb důchodů je podmínkou pro výplatu důchodu poukazem
na účet Majitele.
§ 63.
1. mBank je oprávněna při poskytovánívšech bankovních služeb identifikovat Majitele účtu,
Disponenta nebo jeho zástupce jednajícího jeho jménem a na jeho účet.
2. Identifikace v souladu s obecně závaznými právními předpisy mBank provádízejména
u obchodů, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou příslušnými právními předpisy.
3. V případě, že Majitel účtu nebo jeho zástupce jednajícíjeho jménem a na jeho účet nebo
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Disponent odmítne vyhovět požadovanému rozsahu identifikace, mBank neprovede
požadovanou bankovníslužbu. Dále je mBank oprávněna odmítnout poskytnutíbankovních
služeb při zachováníanonymity Majitele účtu nebo jeho zástupce nebo Disponenta. mBank
v takovém případě nenese odpovědnost za škodu či újmu, která Majiteli účtu v této souvislosti
vznikla.
4. Podle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu je mBank kdykoliv v průběhu trvánísmluvního vztahu s Majitelem účtu oprávněna
vyžadovat předloženíjípožadovaných dokladů nebo informacíze strany Majitele účtu nebo
jeho zástupce nebo Disponenta, zejména důkazu původu peněžních prostředků poukázaných
na Ú čet, dokladů o bonitě a závazcích Majitele účtu či o jeho důvěryhodnosti. mBank je
oprávněna pořídit si pro vlastnípotřebu fotokopie všech dokladů předložených Majitelem účtu
nebo jeho zástupcem nebo Disponentem.
5. mBank je oprávněna neprovést obchod Majitele účtu, se kterým je spojeno riziko legalizace
výnosů z trestné činnosti nebo financováníterorismu či existuje podezření, že obchod Majitele
účtu je předmětem mezinárodních sankcí, resp. neprovést obchod Klienta, o kterém se
odůvodněně domnívá, že nenív souladu s právními předpisy.
§ 64.
1. mBank je povinna zablokovat peněžníprostředky na Ú čtu Majitele účtu na základě rozhodnutí
soudu nebo jiného příslušného orgánu a realizovat exekuci či jiné zákonné řízenív souladu s
právními předpisy.
2. Nakládánís peněžními prostředky na Ú čtu ve výši přesahujícíblokovanou částku neníomezeno.
§ 65.
Klient bere na vědomía tímto potvrzuje, že se seznámil s obsahem, vysvětlením a poučením
obsaženém v dokumentech, Informačním memorandu Bankovního registru klientských informací,
Nebankovního registru klientských informacípřípadně s aktuálníverzítěchto dokumentů
přístupných zejména na Internetu, a dobrovolně poskytl souhlasy vyžadované platným českým
právním řádem v následujícím rozsahu:
– souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění, v mBank a ostatních společnostech ze Skupiny BRE Bank
a v registrech klientských informací;
– souhlas s nakládáním a využíváním rodného čísla dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel v platném znění;
– souhlas s kopírováním dokladů Klienta, z nichž lze ověřit jeho totožnost dle zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech v platném znění;
– souhlas se zasíláním obchodních sdělenídle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informačníspolečnosti v platném znění.
§ 66.
1. Tyto Podmínky majízávazný charakter.
2. Nedílnou součástía přílohou těchto Podmínek jsou „Podmínky pro vydávánía používání
platebních karet v mBank“.
§ 67.
Jednotlivé obchodnípodmínky mBank jsou dostupné také na internetových stránkách mBank.
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Část II - Bankovníúčty v mBank
Kapitola I - eMAX
§ 68.
1. Ustanovenítéto kapitoly upravujízásady zřizovánía vedeníúčtů eMAX v mBank.
2. Ú čty eMAX jsou vedeny v Kč.
3. Pro účty eMAX se přiměřeně použijíustanoveníčásti I těchto Podmínek.
§ 69.
1. Výběry z účtu mohou být prováděny ve formě:
1) hotovostnívýběry prostřednictvím platebních karet,
2) bezhotovostníplatby:
a) na základě příkazu k převodu výhradně na jeden účet definovaný Majitelem účtu,
b) prostřednictvím platebních karet.
2. U účtů vedených v Kč může být platebnípříkaz k převodu podán s aktuálním datem splatnosti
nebo s datem splatnosti v budoucnu. Platebnípříkaz k převodu s budoucím datem splatnosti
může být zrušen nejpozději jeden pracovníden před jeho realizací.
§ 70.
Ú roková sazba spořícího účtu eMAX je uváděna v „Ú rokovém lístku mBank“.

Kapitola II - eMAX Plus (eMAX+)
§ 71.
1. Ustanovenítéto kapitoly upravujízásady zřizovánía vedeníúčtů eMAX+ v mBank.
2. Ú čty eMax+ jsou vedeny v Kč.
3. Pro účty eMax+ se přiměřeně použijíustanoveníčásti I těchto Podmínek.
§ 72.
1. Výběry z účtu mohou být prováděny výhradně ve formě bezhotovostníplatby na základě příkazu
k převodu výhradně na jeden účet, definovaný Majitelem účtu,
2. U účtů vedených v Kč může být platebnípříkaz k převodu podán s aktuálním datem splatnosti.
§ 73.
Ú roková sazba spořícího účtu eMAX+ je uváděna v „Ú rokovém lístku mBank“.

Kapitola III - mKONTO
§ 74.
1. Ustanovenítéto kapitoly upravujízásady otevíránía vedeníúčtů mKONTO v mBank.
2. Pro účty mKONTO se přiměřeně použijíustanoveníčásti I těchto Podmínek.
§ 75.
1. Výběry z účtu mKONTO mohou být prováděny ve formě:
1) hotovostnívýběry prostřednictvím platebních karet,
2) bezhotovostníplatby:
a) na základě platebního příkazu k převodu nebo na základě trvalých příkazů,
b) prostřednictvím platebních karet,
c) jiným způsobem určeným mBank.
2. U účtů vedených v Kč může být platebnípříkaz k převodu podán s aktuálním datem splatnosti
nebo s budoucím datem splatnosti. Příkaz k převodu s budoucím datem splatnosti a trvalý příkaz
může být zrušen nejpozději jeden pracovníden před jeho realizací.
§ 76.
Ú roková sazba běžného účtu mKONTO je uváděna v „Ú rokovém lístku mBank“.
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Kapitola IV - Povolené přečerpání
§ 77.
1. Tato část Podmínek upravuje zásady poskytování, využívánía spláceníPovoleného přečerpání
poskytovaného Majiteli účtu mBank.
2. Majitel účtu může prostřednictvím Žádosti o povolené přečerpánízažádat o poskytnutí
Povoleného přečerpání. Zásady poskytováníPovoleného přečerpáníjsou uveřejňovány
na internetových stránkách mBank nebo lze je také získat prostřednictvím mLinky. Majitel účtu
bere na vědomí, že zamlčenínebo uvedenínepravdivých, neúplných či zkreslených údajů při
sjednáváníPovoleného přečerpánímůže mít trestněprávnídůsledky v souladu s příslušnými
právními předpisy.
3. Povolené přečerpánímůže být poskytnuto, pokud Majitel účtu splňuje následujícípodmínky:
a) je fyzickou osobou,
b) předložídoklady požadované Bankou,
c) předložil mBank správně a pravdivě vyplněnou Žádost o poskytnutípovoleného
přečerpání,
d) bylo provedeno ověřeníMajitele účtu a případně též ověřeníjeho ručitelů v Bankovním
registru klientských informacía též v Nebankovním registru klientských informací
s příznivým výsledkem,
e) poskytl mBank požadované informace a dokumenty nezbytné pro provedeníposouzení
jeho Ú věrové schopnosti a ekonomické situace,
f) má podle posouzenímBank dostatečnou Ú věrovou schopnost,
g) uzavřel s mBank Smlouvu.
4. mBank si vyhrazuje právo požadovat poskytnutídalších dokumentů a uvedenídoplňujících
podmínek, jejichž splněním může podmínit poskytnutíPovoleného přečerpání, včetně poskytnutí
právního zajištěníposkytovaného Povoleného přečerpánía úhrady s tím souvisejících nákladů
Majitelem účtu, zejména nákladů souvisejících se zřízením právního zajištěníPovoleného
přečerpánía/nebo jiných úředních poplatků.
5. Na poskytnutíPovoleného přečerpáníneníprávnínárok.
§ 78.
1. mBank poskytne Majiteli účtu po splněnípodmínek stanovených Smlouvou o povoleném
přečerpánípeněžníprostředky formou povoleného přečerpánína jeho mKONTU (dále též
"úvěr"), do výše, která je stanovena na základě posouzeníúvěrové schopnosti Majitele účtu.
O maximálnísjednané výši úvěru je Majitel účtu informován ve Smlouvě o povoleném přečerpání
2. mBank má právo odmítnout poskytnutíPovoleného přečerpání. O odmítnutíuvědomíBanka
Majitele účtu elektronickou cestou. Nejnižšía nejvyššímožné částky poskytovaných úvěrových
limitů Povoleného přečerpáníse uveřejňujíprostřednictvím mLinky a internetových stránek mBank.
3. Čerpáníúvěru se uskutečňuje tím, jak Majitel účtu nakládá s peněžními prostředky na účtu, tj. při
čerpánípeněžních prostředků převyšujícím Disponibilnízůstatek na účtu docházík čerpáníúvěru.
4. Majitel účtu je oprávněn čerpat úvěr jednorázově nebo průběžně po dobu platnosti Smlouvy
o povoleném přečerpání, přičemž se zavazuje nepřekročit jeho sjednaný úvěrový limit. Ú věr
umožňuje Majiteli účtu realizovat platby až do výše Povoleného přečerpánítak, jako by měl
na mKontu vlastníprostředky.
5. Ú věr je možné čerpat prostřednictvím hotovostních nebo bezhotovostních transakcíaž do výše
Povoleného přečerpání. Ú věr se považuje za poskytnutý a čerpaný jednorázovým hotovostním
výběrem nebo jednorázovým bezhotovostním převodem úvěrových prostředků ve výši
Povoleného přečerpání, popř. každým dílčím výběrem hotovosti nebo odepsáním části úvěrových
prostředků k tíži mKonta v rámci Povoleného přečerpání.
6. Ú věr mohou čerpat rovněž dalšíosoby, které Majitel účtu zmocnil k nakládánís finančními
prostředky na mKontu (dále jen „Disponent“), a to v rozsahu uvedeném ve Smlouvě. Majitel účtu
se zároveň zavazuje seznámit Disponenta s podmínkami Smlouvy o povoleném přečerpání
a těmito Podmínkami. Za porušenítěchto podmínek Disponentem však Bance odpovídá Majitel
účtu.
7. Ú věr může být čerpán počínaje prvním pracovním dnem po dni, kdy mu bylo schváleno Povolené
přečerpání
8. Majitel účtu se zavazuje plnit veškeré své závazky vůči mBank, tj. zejména řádně a včas uhradit
dlužnou jistinu úvěru a úroky, na něž má mBank nárok podle Podmínek. K úhradě těchto svých
splatných závazků Majitel účtu poskytuje mBank souhlas s inkasem příslušných dlužných částek
z kteréhokoliv jiného účtu než mKonta, vedeného Bankou pro Majitele účtu na základě příslušné
smlouvy o vedeníúčtu, včetně depozitních účtů.
§ 79.
1. Základníobdobí, na které mBank poskytuje Povolené přečerpání, je stanoveno na období
12 měsíců a počíná běžet pracovním dnem, ve kterém byl úvěr poskytnutý.
2. Pokud je úvěr řádně splácen v základním obdobíuvedeném v §79 odst. 1 Podmínek a Majitel
účtu dodržuje jiné povinnostístanovené Podmínkami, pak je Majitel účtu oprávněn opětovně
čerpat sjednaný úvěr s tím, že jeho dalšíposkytnutí, čerpánía spláceníse řídísjednanými
podmínkami ve Smlouvě o povolém přečerpánía v Podmínkách (dále jen „Obnovený úvěr“).
3. Majitel účtu je oprávněn odmítnout možnost čerpáníObnoveného úvěru, pokud o takovém
odmítnutíinformuje mBank min. 30 dnů přede dnem, kdy by jinak k takovému automatickému
obnoveníposkytnutía čerpáníúvěru došlo, a to na základě písemné výpovědi, jejíž formulář je
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dostupný na internetových stránkách mBank. V takovém případě je Majitel účtu povinen v plné
výši splatit čerpaný úvěr tak, aby do uplynutí12 měsíců ode dne poskytnutíÚ věru byla dlužná
částka včetně úroků plně uhrazena.
4. Pokud Majitel účtu neplnířádně své povinnosti vyplývajícíz Podmínek, pak je mBank oprávněna
informovat Majitele účtu min. 30 dnů přede dnem, kdy by jinak k automatickému obnovení
poskytnutía čerpáníúvěru mohlo dojít, o tom, že k poskytnutíObnoveného úvěru nedojde.
V takovém případě je Majitel účtu povinen v plné výši splatit čerpaný úvěr tak, aby do uplynutí
12 měsíců ode dne poskytnutía čerpáníÚ věru byla dlužná částka včetně úroků plně uhrazena.
§ 80.
1. Čerpaný úvěr je úročen úrokovou sazbou, jejíž počátečnívýše je uvedena ve ě o povoleném
přečerpánía způsob jejízměny je stanoven v těchto Podmínkách. Při účtováníúroků se pracuje
se skutečným počtem dnů v měsíci a předpokladem, že rok má vždy 365 dnů.
2. Změny výše úrokových sazeb Povoleného přečerpánímohou nastat v případě změny sazby
PRIBOR 1M (jednoměsíční) a v rozsahu vyplývajícím ze změny této sazby. Ú roková sazba
Povoleného přečerpánía úroková sazba Nepovoleného debetního zůstatku může být ze strany
mBank změněna v průběhu platnosti Povoleného přečerpáník mKONTU v případě změny
některého z následujících parametrů peněžního a kapitálového trhu v České republice:
a) sazby mezibankovního trhu PRIBOR,
b) reposazby, lombardnísazby, diskontnísazby nebo míry povinných minimálních rezerv,
stanovených Českou národníbankou,
c) ukazatele ročnímíry inflace oproti minulému kalendářnímu roku, publikovaného Českým
statistickým úřadem,
d) případně jiných makroekonomických parametrů, a to v rozsahu odpovídajícím změně
těchto parametrů a poměru těchto parametrů k dosavadníúrokové sazbě.
3. Výše úrokových sazeb pro Povolené přečerpánímBank jsou uvedeny v aktuálním Ú rokovém lístku
mBank a jsou uveřejňovány prostřednictvím mLinky a na internetových stránkách mBank. mBank
informuje Majitele účtu o změně úročeníposkytnutých Povolených přečerpání, a to zejména
pomocíelektronických informačních médií.
§ 81.
1. Spláceníúvěru se uskutečňuje tím, jak Majitel účtu nakládá s peněžními prostředky na účtu,
tj. při převodu peněžních prostředků na účet je nejprve splácen vyčerpaný úvěr.
2. Ú rok z peněžních prostředků čerpaných v rámci Povoleného přečerpáníje splatný měsíčně,
a to vždy ke konci zúčtovacího cyklu, přičemž koncem zúčtovacího cyklu se rozumíden v měsíci,
který se svým číselným označením shoduje s dnem, v němž bylo Povolené přečerpáníposkytnuto
(dále jen „konec zúčtovacího cyklu”).
3. Majitel účtu je povinen zajistit na svém mKONTU, k němuž je Povolené přečerpáníposkytnuto,
ke konci zúčtovacího cyklu dostatek disponibilních peněžních prostředků k automatické úhradě
měsíčních splátek úroků včetně naběhlých úroků z prodlení. Není-li den konce zúčtovacího cyklu
dnem pracovním, či není-li takový den v příslušném měsíci, je Majitel účtu povinen toto zajistit
nejpozději do konce posledního pracovního dne před dnem konce zúčtovacího cyklu.
4. mBank je oprávněna inkasovat z mKONTA, ke kterému je Povolené přečerpáníposkytnuto
úhradu úroků dle § 78 odst. 3 vždy ke dni konce zúčtovacího cyklu. mBank je oprávněna
provádět úplné nebo částečné uhrazovánízávazků, s jejichž placením je Majitel účtu v prodlení
(včetně úroků z prodlenía případných poplatků spojených s tímto inkasem), ze všech jeho účtů
včetně spořicích účtů vedených mBank, a to bez jeho příkazu.
5. Majitel účtu je oprávněn splácet úvěr kdykoliv, a to připsáním dlužné částky na mKonto.
6. Pokud výše vyčerpané jistiny úvěru z jakéhokoliv důvodu přesáhne Povolené přečerpání, stává
se takováto částka Nepovoleným debetním zůstatkem, který je povinen Majitel účtu splatit ihned.
Nepovolený debetnízůstatek je úročen sankčním úrokem, jehož výše je uvedena v aktuálním
Ú rokovém lístku mBank, který je uveřejňován prostřednictvím mLinky a na internetových stránkách
mBank.
§ 82.
1. Majitel účtu se zavazuje po celou dobu platnosti Povoleného přečerpání, tj. až do okamžiku
úplného splněnívšech závazků z nívyplývajících:
a) bezodkladně informovat mBank o všech skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit
jeho Ú věrovou schopnost, v případě, kdy mBank požadovala poskytnutíprávního
zajištění, bezodkladně informovat mBank o všech skutečnostech, které majívliv na snížení
hodnoty zajištění, popřípadě na výzvu mBank doplnit hodnotu zajištěnína původní
rozsah a
b) dodržovat veškeré podmínky obsažené v Žádosti o povoleném přečerpánía Smlouvě
o povoleném přečerpání, zejména dodržovat povinnost pravidelného zasílánípeněžních
prostředků na mKonto a
c) předkládat na požádánímBank dokumenty, které může mBank oprávněně vyžadovat
po dobu trváníPovoleného přečerpání.
2. V případě, že nastane skutečnost, která znamená či vyvolá podstatnou změnu podmínek,
za nichž bylo Povolené přečerpáníposkytnuto a která může podle posouzenímBank ohrozit
včasné a úplné splněnízávazků Majitele účtu, zejména pokud:
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a) Majitel účtu bude v prodleníse splacením jakékoli peněžité částky vůči mBank,
popřípadě jinému subjektu, který mu poskytl úvěr
b) dojde z jakéhokoliv důvodu k překročenísjednaného úvěrového limitu
c) Majitel účtu bude v prodlenís úhradou svých závazků vůči finančním úřadům, celním
úřadům, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení
d) bude porušen kterýkoliv ze závazků majitele účtu, ke kterým se smluvně vůči mBank
zavázal v § 82 odst. 1 Podmínek,
e) Majitel účtu uvedl do Žádosti o poskytnutípovoleného přečerpánínesprávné, neúplné
či nepravdivé údaje,
f) dojde k negativním změnám v majetkové a finančnísituaci Majitele účtu,
g) peněžníprostředky na účtu resp. na účtech Majitele účtu vedeného, resp. vedených
mBank jsou předmětem exekuce anebo se nemovitý nebo jiný majetek Majitele účtu stane
předmětem veřejné dražby nebo exekuce
je mBank oprávněna kdykoli poté písemným oznámením odeslaným Majiteli účtu:
a) prohlásit, že všechny pohledávky z poskytnutého Povoleného přečerpáníjsou splatné
ke dni uvedenému v prohlášení(oznámení),
b) omezit nebo zastavit čerpánípeněžních prostředků,
c) provést blokaci veškerých jeho účtů vedených mBank (zejména neprovádět příkazy
Majitele účtu) ještě před konečným termínem splatnosti závazků Majitele účtu, jejichž
splaceníje ohroženo,
d) použít zůstatky účtů a došlé úhrady na splaceníjiž splatných závazků Majitele účtu,
e) realizovat zajištěníposkytnuté Majitelem účtu nebo třetími osobami.
3. V případě úmrtíMajitele účtu je mBank oprávněna zastavit čerpánípeněžních prostředků.
4. mBank informuje Majitele účtu o změně výše Ú věru nebo o zastaveníčerpáníÚ věru
prostřednictvím Přístupových kanálů.
5. Majitel účtu může Smlouvu o povoleném přečerpáníkdykoli vypovědět, a to na základě písemné
výpovědí, jejíž formulář je dostupný na internetových stránkách mBank.

Kapitola V - Povolené přečerpáníposkytnuté
prostřednictvím Internetového
bankovnictvímBank
§ 83
1. Tato část Podmínek upravuje podmínky pro podáníŽádosti o poskytnutíPovoleného přečerpání
a poskytnutíPovoleného přečerpáníprostřednictvím Internetového bankovnictvímBank.
2. Majitel účtu výslovně souhlasís tím, že Smlouvu o povoleném přečerpánílze uzavřít
prostřednictvím elektronických prostředků Internetového bankovnictvímBank, tzn. že Smlouva
o povoleném přeřerpáníbude sjednána a uzavřená, jakož i příslušné zákonné informační
povinnostíbudou splněny, zasláním nabídky mBank Majiteli účtu a následným zasíláním přijetí
nabídky Majitelem účtu mBank elektronickými prostředky Internetového bankovnictvímBank.
3. Majitel účtu souhlasís tím, že za prostředek, umožňujícíjednoznačně určit osobu Majitele účtu,
který bude příslušný právníúkon činit, mBank sjednává a stanovuje nutnost zadáníautorizačního
kódu Majitele účtu do systému Internetového bankovnictvípři každém odesíláníprojevu vůle
Majitele účtu, jenž má k uzavření Smlouvy o povoleném přečerpánívést.
4. Majitel účtu výslovně souhlasís tím, že mBank má právo odmítnout uzavřeníSmlouvy
o povoleném přečerpáníi v případě, že Žádost o povoleném přečerpáníMajitele účtu byla ze
strany mBank prostřednictvím Internetového bankovnictvímBank schválená, a to zejména
v případě, kdy mBank zjistíže Majitel účtu nedodržuje podmínky již zřízených jiných produktů
mBank a/nebo kterákoliv informace uvedená v Žádosti o povolené přečerpáníje nesprávná,
nepravdivá, neúplná nebo zavádějícía/nebo je Majitel účtu v prodleníse splněním jakéhokoliv
svého závazku vůči třetíosobě.
§ 84 - Informace o fin. službách uzavíraných na dálku
poskytované ve smyslu § 54b zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších
předpisů (dále jen „informace“).
1. Poskytovatelem finančníslužby je BRE Bank 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, vykonávajícíbankovníčinnost na územíČeské
republiky na základě jednotné licence prostřednictvím BRE BANK S.A., organizačnísložka
podniku, se sídlem Karolinská 654/2, Praha 8 186 00, IČ: 27943445, zapsaná v obchodním
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Kapitola V - Povolené přečerpáníposkytnuté
prostřednictvím Internetového
bankovnictvímBank
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 5831 (dále jen „mBank”).
2. Centrála mBank je umístěná na adrese Nile House, Karolinská 654/2,186 00 Praha 8.
3. Předmětem podnikánímBank jsou bankovníobchody a jiné činnostíuvedené v bankovním
povolenívydaném podle polského zákona ze dne 29. srpna 1997 bankovního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.
4. Dohled na činnostímBank vykonává Komise Finančního Dohledu („Komisja Nadzoru
Finansowego“) se sídlem Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Varšava, Polsko a Česká
NárodníBanka se sídlem v Praze, doručovacíadresa Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Dohled
nad oblasti spotřebitelských úvěrů ve smyslu zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru,
ve zněnípozdějších předpisů, provádíČeská NárodníBanka se sídlem v Praze, doručovací
adresa Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
5. Veškeré informace o samotné poskytované finančníslužbě jsou uvedeny v Smlouvě o povoleném
přečerpánía Podmínkách.
6. Od Smlouvy o povoleném přečerpáníuzavřené na dálku má Majitel účtu právo písemně
odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Oznámenío odstoupeníod Smlouvy o povoleném
přečerpáníje možné zaslat formou doporučeného dopisu na předepsaném formuláři mBank,
který je dostupná na internetové stránce www.mbank.cz, na adresu mBank, oddělenízákaznické
péče, Nile House, Karolinská 654/2,186 00 Praha 8, přičemž oznámenío odstoupeníje nutné
doručit na výše uvedenou adresu nejpozději posledníden uvedené lhůty. V případě, že Majitel
účtu využije právo na odstoupeníod Smlouvy o povoleném přečerpáníuzavřené na dálku,
je mBank oprávněna po Majiteli účtu požadovat úhradu následujících částek: částku ve výši
čerpaného Povoleného přečerpánía poplatků po dobu trváníSmlouvy o povoleném přečerpání
v souladu se Smlouvou o povoleném přečerpánía platným Sazebníkem bankovních poplatků
mBank, který je dostupný na internetových stránkách mBank.
7. Neoznámí-li Majitel účtu mBank výše uvedeným způsobem ve 14 dennílhůtě, že od Smlouvy
o povoleném přečerpáníuzavřené na dálku odstupuje, pokračuje smluvnívztah dále za
podmínek uvedených v Smlouvě o povoleném přečerpánívčetně jejích součástí.
8. Doba trváníSmlouvy o povoleném přečerpáníje shodná s dobou spláceníuvedenou v Ú věrové
smlouvě.
9. Smluvnívztah mezi mBank a Majitelem účtu se řídíprávním řádem ČR. Veškeré spory vzniklé
ze Smlouvy o povoleném přečerpání, které nebudou vyřešeny smírně, budou rozhodovány
místně a věcně příslušným obecním soudem podle sídla mBank.
10. mBank jedná s Majitelem účtu v českém jazyce, veškeré smluvnídokumenty a informační
materiály jsou Klientů poskytnuty v českém jazyce.
11. V případě stížnosti plynoucíz porušenípovinnostíze Smlouvy o povoleném přečerpánímá
Majitel účtu možnost obrátit se na mBank. Pokud se smluvním stranám nepodařívyřešit stížnost
ke spokojenosti Majitele účtu, má Majitel účtu možnost se v souladu s Kodexem chovánímezi
bankami a klienty obrátit se stížnostína Českou bankovníasociaci, se sídlem Vodičkova 30,
110 00 Praha 1, případně na orgán bankovního dohledu, kterým je Komise Finančního Dohledu
(„Komisja Nadzoru Finansowego“) se sídlem Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Varšava,
Polsko a Česká národníbanka se sídlem v Praze s doručovacíadresa Na Příkopě 28,
115 03 Praha 1, a orgán dozoru nad právy spotřebitelů, oprávněným přijímat jejich stížnosti
z porušeníspotřebitelských smluv, kterým je Česká národníbanka se sídlem v Praze s doručovací
adresa Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
§ 85
Ostatnípodmínky Povoleného přečerpánísjednaného prostřednictvím Internetového bankovnictví
mBank se řídíustanoveními Části I a ČástíII, Kapitola III – Povolené přečerpánítěchto Podmínek,
včetně odkazů na jiné podmínky, příslušnou Smlouvou o povoleném přečerpánía obecně
závaznými právními předpisy.
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