Obchodní podmínky

pro zakládání a vedení
účtů mBank
Platné od 5. 12. 2011.
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Část I – Zásady vedení účtů
Kapitola I – Obecná ustanovení
§1
1.	Podmínky upravují zřizování a vedení bankovních účtů BRE BANK SA, organizační složka podniku, se sídlem
Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, IČ: 27943445, dále jen „mBank”.
2.	Ve věcech neupravených smlouvou o vedení bankovních účtů a těmito podmínkami se použijí obecně závazné
právní předpisy České republiky.
§2
Jednotlivými pojmy v podmínkách se rozumí:
1.	Akceptovaná žádost o uzavření smlouvy o vkladovém účtu – elektronická akceptovaná žádost, jejímž doručením do internetového bankovnictví majitele účtu je uzavřena smlouva o vkladovém účtu. Majiteli účtu je v podobě
schopné reprodukce a archivace stále k dispozici v sekci „Detail termínovaného vkladu“ jeho internetového
bankovnictví.
2.	Bankovní den – den, ve kterém vykonávají svou činnost mBank a ostatní instituce zúčastněné na převodech
peněžních prostředků v České republice.
3.	Cut off time – čas, do kterého mBank přebírá či přijímá platební příkazy a do kterého realizuje transakce se
splatností v den převzetí či přijetí platebního příkazu. Převzaté, resp. přijaté platební příkazy mBank zpracovává
během celého bankovního dne; platební či jiné příkazy přijaté mBank po cut off time se považují za přijaté
následující bankovní den. Cut off time stanovuje mBank a zveřejňuje ho ve svých obchodních prostorách a na
svých internetových stránkách.
4.	 Debetní zůstatek – zůstatek na účtu vyplývající z překročení dostupných prostředků na účtu.
5.	Den uzavření smlouvy – den, kdy došlo ze strany majitele účtu a mBank k fyzickému podpisu smlouvy (tj. den
složení posledního podpisu) nebo den, kdy majitel účtu vyjádřil souhlas se smlouvu prostřednictvím internetového
bankovnictví mBank.
6.	 Disponent – fyzická osoba, které bylo majitelem účtu uděleno zmocnění.
7.	 Doba trvání – fixní termín, na který je možno zřídit termínovaný vkladový účet mVKLAD.
8.	 Dočasné identifikační číslo klienta – číslo, které přiděluje mBank, slouží k identifikaci majitele účtu.
9.	 Doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu.
10.	Dostupné prostředky – disponibilní zůstatek – peněžní prostředky vyplatitelné na požádání, které jsou k dispozici majiteli účtu a od kterých je odečtena suma nezaúčtovaných transakcí provedených při použití bankovních karet navýšené o dostupné peněžní prostředky z titulu mBank poskytnutého Povoleného přečerpání eMAX – spořicí
bankovní účet pro nepodnikatelské účely, který slouží k uložení peněžních prostředků, vedený mBank pro fyzické
osoby rezidenty.
11.	eMAX plus (eMAX+) – spořicí bankovní účet pro nepodnikatelské účely, který slouží k uložení peněžních prostředků, vedený mBank pro fyzické osoby rezidenty.
12.	Heslo – řada znaků sloužící k identifikaci majitele účtu, definovaná pro zaručení výlučnosti přístupu k účtu a známá pouze majiteli účtu.
13.	 Inkaso – pokyn k provádění opakovaných plateb s variabilní částkou. Pokyn definuje účet věřitele, maximální limit
částky a frekvenci.
14.	 IBAN – mezinárodní číslo bankovního účtu používané u zahraničních plateb.
15.	 Individuální účet – účet vedený pro jednoho majitele účtu, se kterým byla uzavřena individuální smlouva o účtu.
16.	 Internetové bankovnictví mBank – elektronický komunikační kanál umožňující majiteli účtu vydávat pokyny týkající se produktu mBank.
17.	Majitel účtu – fyzická osoba rezident, s plnou právní způsobilostí, se kterou mBank uzavřela smlouvu, v případě
společného účtu pak každý ze spolumajitelů.
18.	mKONTO – osobní bankovní účet pro nepodnikatelské účely, který slouží k uložení peněžních prostředků majitele
účtu a provedení na jeho pokyn peněžních zúčtování, vedený mBank pro fyzické osoby rezidenty.
19.	mLINKA – telefonický servis mBank, v jehož rámci je dostupný také automatický telefonický servis (IVR) – automatická mLinka.
20.	mVklad – termínovaný vkladový účet určený fixní dobou trvání a neměnností výše vkladu po dobu trvání, který je
zřízen na základě smlouvy o vkladovém účtu.
21.	 Nepovolený debetní zůstatek – zůstatek účtu vyplývající z překročení dostupných prostředků na účtu.
22.	Platba SEPA – bezhotovostní platba v měně euro, provedená v rámci zemí oblasti SEPA, kterou iniciuje plátce
prostřednictvím platebního příkazu SEPA zadaného mBank, na základě kterého mBank převede peněžní prostředky ve prospěch účtu příjemce do jiné země oblasti. mBank informuje své klienty, že ke dni vydání těchto podmínek
není možné vykonávat platební příkazy SEPA. mBank předem oznámí klientům datum, od kterého bude možné
realizovat platby SEPA.
23.	 Platební příkaz SEPA – platební příkaz pro provedení platby SEPA.
24.	 Platební karty – platební karty, které vydává mBank.
25.	 Platební styk – systém převodu peněžních prostředků. mBank provádí převody peněžních prostředků ve prospěch
účtů vedených v mBank, převody peněžních prostředků ve prospěch účtů vedených v kterékoli bance na území
České republiky, přeshraniční převody prostředků ve smyslu platných právních předpisů a podmínek realizace
přeshraničního platebního styku dle těchto podmínek a internetových stránek mBank.
26.	 Podmínky – podmínky pro zakládání a vedení účtů v mBank.
27.	 Potvrzení o zřízení účtu – dokument potvrzující skutečnost zřízení účtu v mBank.
28.	Povolené přečerpání – peněžní prostředky tvořící úvěrový rámec, tj. částka stanovená ve smlouvě o Povoleném
přečerpání, do jejíž výše se majitel účtu může zadlužit.
29.	Propojený účet – jakýkoli účet mKONTO, eMAX či eMAX plus, jsou-li z takového účtu převedeny peněžní
prostředky za účelem zřízení mVKLADU.
30.	 Přístupový kanál – způsob komunikace s mBank – zahrnuje zejména Internetové bankovnictví, mLinku, SMS,
e-mail, bankomat umožňující majiteli účtu vydávat pokyny týkající se účtu a také umožňující přístup k informacím
a bankovním službám.
31.	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.
32.	Sazba PRIBOR – úročení uplatňované v mezibankovním zúčtování – mBank ji využívá jako základní sazbu
sloužící ke stanovení výše sazby úročení účtů.
33.	SEPA (Single Euro Payments Area) – oblast, v níž mohou fyzické a právnické osoby odesílat a přijímat platby
v měně euro v rámci zemí do SEPA zapojených, a to za stejných podmínek pro jejich provádění. Ke dni účinnosti
těchto podmínek jde o 27 členských států Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Monako.
34.	Smlouva – smlouva o vedení účtu.
35.	Smlouva o Povoleném přečerpání – smlouva o Povoleném přečerpání mKONTA uzavřená ve smyslu § 497
a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi mBank a majitelem
účtu, na základě které mBank poskytuje spotřebitelský úvěr ve formě Povoleného přečerpání ve smyslu zákona
č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.
36.	 Smlouva o vkladovém účtu – smlouva o vkladovém účtu mVKLAD uzavřená ve smyslu § 716 a násl. Obchodního zákoníku, a v souladu s § 54a a násl. Občanského zákoníku na základě žádosti o uzavření smlouvy
o vkladovém účtu a její akceptace mBank mezi mBank a majitelem účtu.
37.	 Společný účet – účet vedený pro dva majitele účtu, se kterými byla uzavřena společná smlouva o účtu.
38.	 Spolumajitel – každý majitel společného účtu.
39.	Spotová valuta – den vypořádání prostředků na účtu korespondenční banky v případě odchozích plateb a den,
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kdy může klient disponovat s prostředky na svém účtu bez debetních úroků v případě příchozích plateb. Spotovou
valutu stanovuje mBank, přičemž jde o dva bankovní dny s tím, že v případech státních svátků v České republice
či jiných zemích může jít též o více bankovních dní.
40.	SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – společnost zprostředkovávající výměnu finančních zpráv mezi bankami a jinými finančními institucemi.
41.	Tabulka přístupových kanálů – tabulka, která stanoví rozsah a zásady využívání služeb mBank poskytovaných
prostřednictvím jednotlivých přístupových kanálů, je k dispozici na internetových stránkách mBank a v telefonickém servisu mLinka.
42.	 Trvalý příkaz – pokyn k provádění opakovaných plateb, který definuje účet věřitele, pevnou částku a frekvenci.
43.	Účet – bankovní účet otevřený a vedený na základě těchto podmínek a smlouvy.
44.	Úvěrová schopnost – schopnost majitele účtu řádně splácet úvěr spolu s úroky ve sjednaných termínech splatnosti.
45.	 Vklad – každý pokyn, který znamená připsání prostředků na účet.
46.	 Výběr – každý pokyn, který znamená odepsání prostředků z účtu.
47.	Žádost o poskytnutí Povoleného přečerpání – elektronická nebo písemná žádost o poskytnutí Povoleného
přečerpání mKONTA.
48.	Žádost o uzavření smlouvy o vkladovém účtu – elektronická žádost podaná prostřednictvím internetového
bankovnictví, jejíž akceptací mBank je uzavřena smlouva o vkladovém účtu.
§3
1.	 mBank zřizuje a vede účty uvedené v Části II těchto podmínek.
2.	Pokud ustanovení Části II nestanoví jinak, účty zřizované a vedené mBank slouží k uložení peněžních prostředků
majitele účtu a provádění zúčtování na jeho pokyn. Mohou být vedeny jako společné účty pro dva spolumajitele.
Kapitola II – Zřízení účtu
§4
1.	S výjimkou ustanovení odst. 4 zřízení účtu následuje po uzavření písemné smlouvy mezi mBank a žadatelem
o zřízení účtu na základě údajů poskytnutých žadatelem ústně, písemně nebo v elektronické podobě.
2.	Pro uzavření smlouvy je nezbytné z dokladu totožnosti zjistit a ověřit totožnost osoby, která žádá o zřízení účtu.
Pro tento účel je mBank oprávněna požádat o předložení dokladů totožnosti potvrzující pravdivost osobních
údajů žadatele.
3.	Podpis připojený pod smlouvou se pro bankovní účely považuje za podpisový vzor majitele účtu.
4.	Na základě uzavřené smlouvy jsou další účty pro stejné majitele zakládány po vydání pokynu majitele účtu
akceptovaného mBank.
5.	Údaje 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 obdrží jeden výtisk smlouvy a potvrzení o zřízení účtu.
Kapitola III – Společný účet
§5
1.	 Společné účty jsou vedeny na základě smlouvy uzavřené písemně se všemi spolumajiteli.
2.	Ke zřízení společného účtu je nezbytné, aby smlouvu o společném účtu podepsal každý klient, pro kterého bude
účet veden.
§6
1.	Spolumajitelé účtu se stávají společnými a nerozdílnými věřiteli mBank a společně a nerozdílně odpovídají za
veškeré závazky vzniklé mBank v souvislosti s vedením účtu.
2.	Každý ze spolumajitelů je oprávněn samostatně nakládat s účtem a dostupnými prostředky, s výjimkou vydání
pokynu, jehož následkem je změna smlouvy – platnost této změny je podmíněna shodným prohlášením vůle
spolumajitelů.
§7
1.	 mBank realizuje pokyny spolumajitelů v pořadí, ve kterém jí byly doručeny.
2.	 V případě doručení více pokynů současně je mBank oprávněna zvolit pořadí jejich realizace.
3.	 mBank nenese odpovědnost za následky provedení pokynů vydaných spolumajiteli, pokud si tyto odporují.
§8
1.	 Změna společného účtu na účet individuální vyžaduje shodné prohlášení vůle všech spolumajitelů.
2.	Změna individuálního účtu na účet společný proběhne na základě shodné žádosti majitele účtu a osoby, kterou
určí. V tomto rozsahu se použijí příslušná ustanovení o zřízení společného účtu.
§9
1.	 Spolumajitelé jsou povinni si vzájemně předávat veškeré informace týkající se účtu.
2.	 Spolumajitelé souhlasí s tím:
		 1) aby každý z nich bez omezení nakládal s peněžními prostředky, které se nacházejí na účtu,
		 2) a
 by každý z nich samostatně prováděl veškeré úkony vyplývající ze smlouvy, a to včetně vypovězení smlouvy,
vydání pokynu ke zrušení účtu, výběru prostředků do výše zůstatku na účtu v den zrušení účtu, pokud z této
smlouvy nebo z ustanovení podmínek nevyplývá jinak,
		 3) ž e jejich podíly na zůstatku peněžních prostředků na účtu jsou stejné bez ohledu na faktický podíl každého ze
spolumajitelů na udržování zůstatku na účtu.
3.	Spolumajitelé berou na vědomí, že nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost za závazky vyplývající ze
smlouvy.
Kapitola IV – Zmocnění
§ 10
1.	Majitel účtu je oprávněn určit maximálně dva disponenty k nakládání s účtem. U společných účtů počet udělených
zmocnění nesmí překročit dvě.
2.	K udělení zmocnění je nezbytné z dokladu totožnosti zjistit a ověřit totožnost osoby disponenta. Pro tento účel je
mBank oprávněna požádat o předložení dokladů totožnosti potvrzující pravdivost osobních údajů disponenta.
§ 11
Zmocnění k nakládání se společným účtem může udělit každý ze spolumajitelů.
§ 12
1.	 Zmocnění k nakládání s účtem může být:
		 1) v šeobecné – v jeho rámci je disponent oprávněn nakládat s účtem ve stejném rozsahu jako majitel účtu,
s výjimkou § 18 těchto podmínek, nebo
		 2) s peciální – v jeho rámci je disponent oprávněn nakládat s prostředky dostupnými na účtu výhradně prostřednictvím platební karty.
2.	Majitelé účtů prohlašují, že v případě úmrtí kteréhokoli z nich mají být zastaveny všechny výplaty a platby z účtů
provedených na základě uděleného zmocnění, dokud případně druhý majitel nesdělí mBank pokyn odlišný.
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§ 13
1.	 Zmocnění musí mít písemnou formou na formuláři mBank, jinak je neplatné.
2.	mBank je oprávněna odmítnout přijetí zmocnění v případě, že vzniknou pochybnosti o správnosti jeho udělení
včetně 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 vypovězení či odvolání zmocnění je možné mBank informovat prostřednictvím mLinky.
Zmocnění může majitel účtu kdykoli odvolat.

§ 16

§ 17
Zmocnění udělené ke společnému účtu může odvolat každý ze spolumajitelů.
Disponent není oprávněn:
1) udělovat další zmocnění,
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 vydání platební karty.

§ 18

§ 19
Zmocnění zaniká v okamžiku, kdy:
1) mBank bylo doručeno oznámení majitele účtu o odvolání zmocnění,
2) byl proveden úkon, na který bylo zmocnění omezeno,
3) smlouva zanikla,
4)	mBank získala věrohodnou informaci o smrti majitele účtu, pokud ze znění zmocnění vyplývá, že mělo platit
pouze za života majitele účtu. Věrohodnou informací se rozumí doručení kopie úmrtního listu do mBank,
5) zemřel disponent, což se prokazuje způsobem podle bodu 4) tohoto ustanovení.
Kapitola V – Nakládání s 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 nejbližší pracovní den po dni, ve kterém byly vydány, s výjimkou
		 1) případů, kdy je mBank vázána povinnostmi podle obecně závazných právních předpisů či vykonatelných
rozhodnutí příslušných orgánů,
		 2) případů, kdy předem vyrozumí klienty o technických změnách,
		 3) jde o případ zaviněný vyšší mocí,
		 4) některých případů platebních příkazů do či ze zahraničí,
		 5) některých operací zahrnujících 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.	Příchozí platby 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.	Změnit či zrušit platební příkaz do zahraničí je možné jen po dobu, kdy mBank nezapočala příslušnou platbu
zpracovávat.
4.	Není-li ze zprávy zahraniční banky o došlé zahraniční platbě 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 zahraničí odmítnout nebo vrátit platební transakci instituci, která je poskytovatelem příkazce v případě neuvedení dostatečné identifikace příjemce, tj. bez uvedení čísla účtu příjemce, jeho
označení a adresy.
6.	mBank je oprávněna neprovést platební příkaz k převodu do země, která je uvedena na seznamu zemí podezřelých z podpory terorismu, nebo prostřednictvím takového poskytovatele či jeho složek i do jiných zemí v případě,
že je mateřský poskytovatel ve smyslu zvláštních právních předpisů registrován v zemi uvedené na seznamu zemí
podezřelých z podporování terorismu.
7.	mBank je oprávněna neprovést platební příkaz k převodu ve prospěch příjemce, který je uveden na seznamu
sankcionovaných subjektů dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platním znění.
8.	mBank je oprávněna neprovést platební příkaz do zahraničí v 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 zadány správně
a podle jeho vůle.
2.	Přeshraniční platební příkaz musí obsahovat povinné náležitosti platebního příkazu tak, jak je mBank uvádí na svých
internetových stránkách. Platební příkaz SEPA musí být zadán v souladu s pravidly pro provádění Plateb SEPA a musí
obsahovat veškeré ty povinné náležitosti pro platební příkaz SEPA, které jsou uvedeny na internetových stránkách
mBank. V případě uvedení formálně nesprávných údajů v platebním příkazu mBank platbu neprovede.
3.	mBank provádí platby SEPA v souladu s pravidly uvedenými v Části I, Kapitole V.
4.	Za provedení platby SEPA si mBank účtuje poplatek stanovený v „Sazebníku bankovních poplatků mBank“.
Částka představující platbu SEPA je na účet příjemce připsána v plné výši, tedy bez odečtení nákladů spojených
s vydáním platebního příkazu SEPA. Zatímco náklady banky příkazce vztahující se k provedení platby SEPA nese
příkazce, náklady banky příjemce nese příjemce takové platby.
5.	Při zadávání platebního příkazu SEPA je příkazce povinen zadat tento příkaz ve tvaru IBAN s BIC kódem banky
příjemce. Při neuvedení údajů dle předchozí věty (včetně uvedení neplatných či nekorektních údajů) je mBank
oprávněna platební příkaz SEPA zamítnout.
6	.mBank je oprávněna si před provedením platebního příkazu ověřit jeho věrohodnost, a to telefonicky na účet
klienta. V případě důvodných pochybností o věrohodnosti postupuje mBank dle povahy případu a při zachování
odborné péče. Má-li mBank vykonat platbu na základě akreditivu, úvěrové smlouvy či jiné žádosti, vyplatí ji tomu,
koho bude po důkladném přezkoumání považovat za oprávněného k jejímu přijetí.
7.	mBank nenese odpovědnost za odmítnutí realizace pokynu následkem toho, že majitel účtu nesplnil podmínky
těchto podmínek.
8.	mBank neodpovídá za škody způsobené napodobením podpisů majitele účtu nebo jeho zástupce nebo disponenta nebo paděláním razítek majitele účtu nebo jeho zástupce nebo disponenta.
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9.	mBank nenese odpovědnost za škody vzniklé následkem toho, že majitel účtu nemá přístup k prostředkům shromážděným na účtu v případě, že omezení nebo nemožnost přístupu k jednotlivým přístupovým kanálům nebo
všem přístupovým kanálům nevyplývá přímo ze zavinění mBank.
§ 24
1.	mBank nese odpovědnost za včasné a správné provádění peněžních zúčtování vyplývajících z pokynů majitele
účtu.
2.	Podmínkou správného provádění peněžních zúčtování je, aby majitel účtu zajistil množství prostředků na účtu,
které umožní zrealizovat vydaný pokyn a pokrýt poplatky dle platného „Sazebníku bankovních poplatků mBank“,
stejně tak i nákladů korespondenčních a jiných bank zprostředkujících vykonání přeshraničního platebního příkazu. 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 delší než 1 pracovní den 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 pokrytí platby a poplatku za přeshraniční platbu v momentě zpracování platebního příkazu má mBank právo platbu neprovést.
4.	Informace o lhůtách vyžadovaných mBank pro zajištění prostředků pro realizaci pokynu je dostupná na internetových stránkách mBank a prostřednictvím mLinky.
5.	mBank provádí odchozí platební příkazy SEPA pouze ve dnech, které jsou pracovními dny zároveň v České
republice a v Polsku. Seznam polských státních svátků je zveřejněn na internetových stránkách mBank.
6.	Spotová valuta může být v případě příkazu dle zvláštního právního předpisu regulovaného převodu v rámci
zemí EHP nejvýše dva bankovní dny, přičemž jde-li o příkaz v jiné než domácí měně, uplatní se toto ustanovení
i na převod v rámci České republiky. V případě, že mBank nemá přímé swiftové spojení s vykonávající institucí
příjemce, prodlužuje se lhůta na provedení příkazu do zahraniční a v rámci České republiky v cizí měně o čas
nezbytný k provedení převodu.
7.	Banka má právo provést operace v jiné měně, než ve které je účet vedený, ve prospěch či k tíži takového účtu
dle kurzovního lístku mBank platného v okamžiku zpracování.
§ 25
Za nedodržení lhůty 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 odepsání prostředků z účtu majitele účtu a jejich připsání na účet uvedený v pokynu, pokud byly
vydány za dodržení podmínek 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.
2.	Práva a povinnosti majitele účtu, stanovené ve shora uvedených ustanoveních kapitoly V. Podmínek, platí rovněž
pro disponenta.
§ 28
1.	 Majitel účtu souhlasí s tím, aby všechny telefonické hovory s mBank prostřednictvím mLinky byly nahrávány.
2.	mBank prohlašuje, že nahrávka pokynu vydaného telefonicky je důvěrná a smí být použita výhradně jako důkaz
o vydání pokynu nebo správnosti jeho provedení, nebo pokud tak stanoví právní předpis.
§ 29
Majitel účtu souhlasí s tím, že mBank je oprávněná kdykoli započíst své splatné i nesplatné pohledávky za majitelem
účtu.
§ 30
Za datum doručení pokynu se považuje datum jeho zaevidování v bankovním systému sloužícím k vedení účtu.
§ 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 bankovní den, přičemž převod se provede s datem bankovního dne následujícího po dni zpracování.
Příkazy majitele účtu do zahraničí v české měně převzaté mBank po termínu cut off time jsou zpracované následující Bankovní den, přičemž provedení platby se uskuteční s datem bankovního dne, který následuje po dni
zpracování.
4.	U odchozích plateb SEPA prováděných mBank jsou peněžní prostředky převedeny do banky příjemce nejpozději
do konce pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byl platební příkaz SEPA přijat. mBank však provede
platbu SEPA během pracovního dne, kdy byl platební příkaz SEPA přijat, byl-li tento příkaz přijat nejpozději v cut
off time. Informace o Cut off time jsou k dispozici na internetových stránkách mBank.
5.	Platby ze zahraničí v české měně přijaté mBank do termínu cut off time se zpracují a připíší ve prospěch účtu
klienta v den, kdy mBank obdržela tyto prostředky na svůj účet. Platby ze zahraničí v české měně přijaté po
termínu cut off time se zpracují a připíší ve prospěch účtu klienta v bankovní den následující po dni, kdy mBank
obdržela tyto prostředky na svůj účet.
6.	U příchozích plateb SEPA jsou peněžní prostředky připsány na účet klienta mBank nejpozději do konce pracovního dne, v němž byly peněžní prostředky mBank přijaty.
7.	V případě, kdy mBank obdrží informaci o úhradě do termínu cut off time, avšak přede dnem, kdy peněžní prostředky
skutečně obdrží na svůj účet, zpracuje takovou platbu ve prospěch účtu klienta ke dni, kdy mBank obdrží informaci
o platbě, přičemž skutečné připsání peněžních prostředků na účet klienta se uskuteční v den, kdy peněžní prostředky
mBank na účet skutečně obdrží, přičemž v případě převodu do jiné měny je tímto dnem den spotové valuty.
8.	Při platbách ze zahraničí i v rámci České republiky mBank umožní klientovi čerpat peněžní prostředky bezprostředně po jejich připsání na jeho účet, přičemž za čerpání prostředků před uplynutím spotové valuty mBank
účtuje klientovi debetní úroky.
§ 32
1. 	V případě vzniku debetního zůstatku mBank účtuje úroky podle úrokové sazby platné v mBank, jejíž aktuální
výše je uvedená vždy v „Úrokovém lístku mBank“, který je dostupný prostřednictvím mLinky a na internetových
stránkách mBank, a to po dobu ode dne finanční operace, v jejímž důsledku vznikl debetní zůstatek, 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,

5

		 4)
		 5)
		 6)
		 7)

úroky z prodlení dluhu,
úrok po splatnosti,
aktuální úroky,
jistina Povoleného přečerpání.

§ 33
1.	V případě nesplacení nepovoleného debetního zůstatku ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho vzniku je mBank oprávněna započíst finanční prostředky z jiných účtů vedených u mBank pro majitele účtu nebo vypovědět smlouvu.
2.	V případě vzniku debetního zůstatku majitel účtu opravňuje mBank k postoupení 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 postoupení pohledávek 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
vymáhání pohledávek mBank.
Kapitola VI – Zajištění přístupu k účtu

§ 34
1.	Majitel účtu může nakládat s finančními prostředky na účtu prostřednictvím přístupových kanálů mBank, zejména
internetového bankovnictví, mLinky po jejich předchozí aktivaci 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 obdrží jedinečné dočasné identifikační číslo klienta, které je důvěrné a nesmí být sděleno třetím
osobám. Po obdržení dočasného identifikačního čísla klienta jeho majitel definuje hesla k přístupovým kanálům.
Tato hesla nesmějí být vyzrazena.
3.	mBank nenese odpovědnost za důsledky použití dočasného identifikačního čísla klienta a hesel k přístupovým
kanálům třetími osobami.
4.	Podrobný rozsah a zásady využívání služeb 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“ není změnou 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 identifikační číslo klienta, heslo nebo chybné zodpovězení položeného identifikačního dotazu
může vést k zablokování přístupového kanálu nebo přerušení procesu aktivace. Odblokovat přístupové kanály
je možné prostřednictvím přístupových kanálů uvedených mBank, zejména mLinky a internetové stránky mBank.
Zablokování kanálu 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
opustí místo umožňující přímý osobní dozor nad příslušným přístupovým kanálem. mBank nenese zodpovědnost
za škodu způsobenou porušením shora uvedené povinnosti.
9.	 Ustanovení odst. 1–8 se vztahují také 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 vyžadují bezpečnostní nebo jiné důvody, může mBank dočasně omezit přístup k účtu prostřednictvím jednotlivých kanálů po dobu, jakou vyžaduje odstranění příčin omezení přístupu. V takovém případě mBank nenese
odpovědnost za vzniklá omezení v dostupnosti účtu.
Kapitola VII – Platební karty
§ 38
1.	 mBank na základě pokynu majitele účtu vydává platební karty v rámci uzavřené smlouvy.
2.	 Platební karty se vydávají majiteli účtu a disponentům.
§ 39
Podmínky vydávání a používání platebních karet stanoví zvláštní „Smlouva o užívání platebních karet mBank“ a její
přílohy.
Kapitola VIII – Úročení prostředků na účtu
§ 40
Při výpočtu částky účtovaných úroků z peněžních prostředků uložených na účtu se vychází z faktického počtu dní, po
které se peněžní prostředky 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.	 Peněžní prostředky 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 platí ode dne stanoveného mBank.
§ 43
Změna výše úročení provedená podle ustanovení této kapitoly není změnou smlouvy.
§ 44
Informace o změnách a aktuálně platných úrokových sazbách jsou v „Úrokovém lístku mBank“ dostupném prostřednictvím internetových stránek mBank a mLinky.
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§ 45
Po dobu platnosti smlouvy jsou úroky za dobu udržování peněžních prostředků na účtech úročeny. Po uplynutí doby
úročení je částka úroků připsána k peněžním prostředkům uloženým na účtech.
Kapitola IX – Poplatky
§ 46
1.	Za úkony spojené s nakládáním s účtem a používáním Povoleného přečerpání si mBank účtuje poplatky dle
platného „Sazebníku bankovních poplatků bank“, který je nedílnou součástí smlouvy.
2.	Výše poplatků se může měnit. Změny výše poplatků jsou závislé na změně cenových podmínek na mezibankovním trhu, finanční politice mBank a výši nákladů na vedení operací hrazených bankou mBank včetně
tržních parametrů ovlivňujících tuto výši, jako je: míra inflace, valutové kurzy, referenční sazby úročení vyhlašované ČNB.
3.	Změny sazeb poplatků provedené mBank z důvodů uvedených v odst. 2 nejsou změnou smlouvy a majitel
účtu bude o těchto informován dohodnutým způsobem, především prostřednictvím mLinky nebo internetové
sítě, společně s uvedením data jejich účinnosti.
Kapitola X – Změna smlouvy, ukončení smlouvy
§ 47
1.	Změny podmínek prováděné v období platnosti smlouvy jsou majiteli účtu doručovány společně s uvedením dne, kdy nabývají účinnosti. mBank může doručovat tyto změny pomocí elektronických informačních
nosičů.
2.	 Ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení změn podmínek je majitel účtu oprávněn smlouvu vypovědět.
3.	Pokud majitel účtu nevypoví smlouvu ve lhůtě 30 dní ode dne, ve kterém mBank zaslala informaci o změnách,
platí změny ode dne uvedeného v odst. 1. podmínek.
§ 48
Změny podmínek související s jejich doplněním o nové typy účtů a služeb poskytovaných bankou mBank nejsou
změnou smlouvy.
§ 49
Smlouva zaniká:
1) uplynutím 30. dne od doručení výpovědi majitele účtu mBank,
2)	na konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla majiteli účtu doručena výpověď ze strany
mBank,
3) doručením písemného sdělení majiteli účtu o odstoupení mBank.
§ 50
1.	 Majitel účtu může smlouvu kdykoli vypovědět nebo vydat pokyn ke zrušení libovolného účtu.
2.	 Výpověď smlouvy musí mít písemnou formu.
3.	 Termín vypovězení smlouvy majitelem účtu je 30 dnů ode dne doručení výpovědi smlouvy mBank.
4.	 V okamžiku, kdy mBank obdrží výpověď, zablokuje platební karty 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 uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
§ 51
Majitel účtu, který vypovídá smlouvu nebo vydává pokyn ke zrušení účtu, 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 výpovědní lhůty stává neúročeným depozitem.
§ 52
1.	Pokud majitel účtu nedodrží ustanovení smlouvy, těchto podmínek, ostatních bankovních zvyklostí nebo obecně
závazných právních předpisů (závažné důvody), je mBank oprávněna:
		 1) zablokovat přístup k účtu,
		 2) zablokovat platební karty vydané k účtu,
		 3) vypovědět smlouvu nebo od ní odstoupit.
2.	Pokud mBank odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy nebo těchto podmínek, zejména
pak § 10 odst. 2, § 20 odst. 1, § 35 nebo § 61 odst. 2, jakož i ostatních bankovních zvyklostí nebo obecně
závazných právních předpisů majitelem účtu nebo disponentem, zejména pak předložení falešných dokumentů mBank, poskytnutí nepravdivých údajů, předložení prohlášení, která jsou v rozporu s faktickým stavem nebo
užívání účtu k činnostem, které jsou v rozporu se zákonem, smlouva zaniká ke dni doručení sdělení mBank
o odstoupení majiteli účtu. V takovém případě musí být odstoupení zasláno doporučeně na adresu uvedenou
ve smlouvě o účtu. Pokud adresát odmítl převzít sdělení nebo je nebylo možné doručit, účinky doručení
nastávají v den, kdy držitel poštovní licence vrátí sdělení o odstoupení mBank jako nedoručené.
3.	Odstoupení podle odst. 2 tohoto ustanovení má za následek zablokování přístupových kanálů, zablokování
platebních karet a zesplatnění pohledávek mBank za majitelem účtu, a to ve lhůtě podle odst. 2.
§ 53
mBank může za podstatné porušení považovat i případ, kdy doklad totožnosti majitele účtu je veden v databázi
ztracených nebo odcizených dokladů.
§ 54
mBank může také smlouvu vypovědět v části týkající se účtu, na kterém po dobu 6 měsíců nedojde k žádnému pohybu
s výjimkou pravidelného připisování úroků a jejich vyplácení a také, pokud po dobu 6 měsíců ode dne zřízení účtu
nebyl proveden žádný vklad na tento účet.
§ 55
1.	mBank vypovídá smlouvu písemně, doporučeným dopisem, s uvedením důvodu výpovědi a se žádostí o uvedení
bankovního účtu, na který bude převeden zůstatek na účtu.
2.	 Po vypovězení smlouvy mBank neprodleně zablokuje platební karty vydané k účtu.
3.	 Výpovědní lhůta podle § 49 bod 2) podmínek počíná běžet ode dne doručení výpovědi majiteli účtu.
4.	 Majitel účtu odpovídá za veškeré závazky vzniklé v období platnosti smlouvy.
Kapitola XI – Devizová kontrola
§ 56
1.	Devizovou kontrolu mBank provádí v rozsahu, v jakém je ji mBank povinna provádět na základě právních předpisů, v rozsahu operací prováděných s její účastí nebo jejím prostřednictvím.
2.	mBank může požadovat, aby majitel účtu předložil příslušné dokumenty potvrzující okolnosti, na nichž závisí
oprávnění provést určitý úkon z oblasti devizového obratu.
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Kapitola XII – Ostatní ustanovení
§ 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 zasílání listinných výpisů z účtu. Listinné výpisy zasílá mBank na korespondenční
adresu uvedenou majitelem/disponentem. Za vyhotovení a zaslání listinných výpisů účtuje mBank poplatky dle platného „Sazebníku bankovních poplatků mBank“.
§ 58
V případě nesprávného účetního záznamu na účtu mBank záznam opraví a neprodleně o tom informuje majitele
účtu.
§ 59
Majitel účtu je povinen nahlásit mBank každou zjištěnou nesrovnalost ve lhůtě 30 dní ode 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 odstranění těchto závad po stanovené lhůtě.
§ 60
1.	Reklamaci nesplnění majitelem účtu uděleného pokynu může majitel účtu podávat telefonicky prostřednictvím
mLinky nebo písemnou formou.
2.	Reklamace musí jednoznačným způsobem obsahovat popis situace a porušení povinnosti ze strany mBank a návrh řešení. Ve zvláštních případech může mBank před posouzením reklamace požádat o doložení vzniku škody
nebo o zaslání dokumentů nezbytných pro posouzení celé 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 posoudí podanou reklamaci ve lhůtě 30 dní ode dne obdržení reklamace. Ve zvláštních případech je
možné prodloužit termín pro posouzení reklamace. mBank je povinna informovat majitele účtu o prodloužení
termínu 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 – prohlášení a oznámení adresovaná podle údajů mBank posledně známých a na posledně známou
adresu bydliště budou považována za řádně doručená.
§ 62
1.	Smrtí majitele účtu smlouva nezaniká. mBank pokračuje v přijímání peněžních prostředků na účet a ve výplatách
a platbách z účtu na základě příkazů, které jí dal majitel a disponent.
2.	Jestliže se mBank hodnověrně dozví, že majitel zemřel, zastaví následujícím 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 řídí jeho příkazy.
4.	Jsou-li na účet převáděny dávky sociálního zabezpečení, mBank je oprávněna odepsat z účtu majitele peněžní
prostředky poukázané na účet po úmrtí majitele účtu jako příjemce důchodu, a to na základě sdělení orgánu
sociálního zabezpečení, který provádí výplatu důchodové dávky podle příslušných právních předpisů. Zúčtování
a vrácení těchto ze zákona již zemřelému majiteli účtu nenáležejících plateb důchodů je podmínkou pro výplatu
důchodu poukazem na účet majitele.
§ 63
1.	mBank je oprávněna při poskytování všech 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 provádí zejména u obchodů, jejichž
hodnota převyšuje částku stanovenou příslušnými právními předpisy.
3.	V případě, že majitel účtu nebo jeho zástupce jednající jeho jménem a na jeho účet nebo disponent odmítne
vyhovět požadovanému rozsahu identifikace, mBank neprovede požadovanou bankovní službu. Dále je mBank
oprávněna odmítnout poskytnutí bankovních služeb při zachování anonymity 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
kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu s majitelem účtu oprávněna vyžadovat předložení jí požadovaných
dokladů nebo informací ze strany majitele účtu nebo jeho zástupce nebo disponenta, zejména důkazu původu
peněžních prostředků poukázaných na účet, dokladů o bonitě a závazcích majitele účtu či o jeho důvěryhodnosti. mBank je oprávněna pořídit si pro vlastní potřebu 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 financování terorismu, či existuje-li podezření, že obchod majitele účtu je předmětem mezinárodních sankcí, resp. neprovést obchod klienta, o kterém se odůvodněně domnívá, že není v souladu s právními
předpisy.
§ 64
1.	mBank je povinna zablokovat peněžní prostředky na účtu majitele účtu na základě rozhodnutí soudu nebo jiného
příslušného orgánu a realizovat exekuci či jiné zákonné řízení v souladu s právními předpisy.
2.	 Nakládání s peněžními prostředky na účtu ve výši přesahující blokovanou částku není omezeno.
§ 65
Klient bere na vědomí a tímto potvrzuje, že se seznámil s obsahem, vysvětlením a poučením obsaženém v dokumentech, Informačním memorandu Bankovního registru klientských informací, Nebankovního registru klientských informací,
případně s aktuální verzí těchto dokumentů přístupných zejména na internetu, a dobrovolně poskytl souhlasy vyžadované platným českým právním řádem v následujícím rozsahu:
– s ouhlas 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 sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění.
§ 66
1.	 Tyto podmínky mají závazný charakter.
2.	Nedílnou součástí a přílohou těchto podmínek jsou „Podmínky pro vydávání a používání platebních karet
v mBank“.
§ 67
Jednotlivé obchodní podmínky mBank jsou dostupné také na internetových stránkách mBank.
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Část II – Bankovní účty v mBank
Kapitola I – eMAX
§ 68
1.	 Ustanovení této kapitoly upravují zásady zřizování a vedení účtů eMAX v mBank.
2.	 Účty eMAX jsou vedeny v Kč.
3.	 Pro účty eMAX se přiměřeně použijí ustanovení Části I těchto podmínek.
§ 69
1.	 Výběry z účtu mohou být prováděny ve formě:
		 1) hotovostní výběry prostřednictvím platebních karet,
		 2) bezhotovostní platby:
			 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 platební příkaz k převodu podán s aktuálním datem splatnosti nebo s datem
splatnosti v budoucnu. Platební příkaz k převodu s budoucím datem splatnosti může být zrušen nejpozději jeden
pracovní den před jeho realizací.
§ 70
Úroková sazba spořicího účtu eMAX je uváděna v „Úrokovém lístku mBank“.
Kapitola II – eMAX plus (eMAX+)
§ 71
1.	 Ustanovení této kapitoly upravují zásady zřizování a vedení účtů eMAX+ v mBank.
2.	 Účty eMAX+ jsou vedeny v Kč.
3.	 Pro účty eMAX+ se přiměřeně použijí ustanovení Části I těchto podmínek.
§ 72
1.	Výběry z účtu mohou být prováděny výhradně ve formě bezhotovostní platby na základě příkazu k převodu
výhradně na jeden účet, definovaný majitelem účtu.
2.	 U účtů vedených v Kč může být platební příkaz k převodu podán s aktuálním datem splatnosti.
§ 73
Úroková sazba spořicího účtu eMAX+ je uváděna v „Úrokovém lístku mBank“.
Kapitola III – mKONTO
§ 74
1.	 Ustanovení této kapitoly upravují zásady otevírání a vedení účtů mKONTO v mBank.
2.	 Pro účty mKONTO se přiměřeně použijí ustanovení Části I těchto podmínek.
§ 75
1.	 Výběry z účtu mKONTO mohou být prováděny ve formě:
		 1) hotovostní výběry prostřednictvím platebních karet,
		 2) bezhotovostní platby:
			 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 platební příkaz 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
pracovní den před jeho realizací.
§ 76
Úroková sazba běžného účtu mKONTO je uváděna v „Úrokovém lístku mBank“.
Kapitola IV – Povolené přečerpání
§ 77
1.	Tato část podmínek upravuje zásady poskytování, využívání a splácení Povoleného přečerpání poskytovaného
majiteli účtu mBank.
2.	Majitel účtu může prostřednictvím žádosti o Povolené přečerpání zažádat o poskytnutí Povoleného přečerpání.
Zásady poskytování Povoleného přečerpání jsou uveřejňovány na internetových stránkách mBank nebo je lze také
získat prostřednictvím mLinky. Majitel účtu bere na vědomí, že zamlčení nebo uvedení nepravdivých, neúplných či
zkreslených údajů při sjednávání Povoleného přečerpání může mít trestněprávní důsledky v souladu s příslušnými
právními předpisy.
3.	 Povolené přečerpání může být poskytnuto, pokud majitel účtu splňuje následující podmínky:
		 1) je fyzickou osobou,
		 2) předloží doklady požadované bankou,
		 3) předložil mBank správně a pravdivě vyplněnou žádost o poskytnutí Povoleného přečerpání,
		 4) bylo provedeno ověření majitele účtu a případně též ověření jeho ručitelů v Bankovním registru klientských
informací a též v Nebankovním registru klientských informací s příznivým výsledkem,
		 5) poskytl mBank požadované informace a dokumenty nezbytné pro provedení posouzení jeho úvěrové schopnosti a ekonomické situace,
		 6) má podle posouzení mBank dostatečnou úvěrovou schopnost,
		 7) uzavřel s mBank smlouvu.
4.	mBank si vyhrazuje právo požadovat poskytnutí dalších dokumentů a uvedení doplňujících podmínek, jejichž
splněním může podmínit poskytnutí Povoleného přečerpání, včetně poskytnutí právního zajištění poskytovaného
Povoleného přečerpání a úhrady s tím souvisejících nákladů majitelem účtu, zejména nákladů souvisejících se
zřízením právního zajištění Povoleného přečerpání a/nebo jiných úředních poplatků.
5.	 Na poskytnutí Povoleného přečerpání není právní nárok.
§ 78
1.	mBank poskytne majiteli účtu po splnění podmínek stanovených smlouvou o Povoleném přečerpání peněžní
prostředky formou Povoleného přečerpání na jeho mKONTU (dále též „úvěr“), do výše, která je stanovena na
základě posouzení úvěrové schopnosti majitele účtu. O maximální sjednané výši úvěru je majitel účtu informován
ve smlouvě o Povoleném přečerpání.
2.	mBank má právo odmítnout poskytnutí Povoleného přečerpání. O odmítnutí uvědomí Banka majitele účtu elektronickou cestou. Nejnižší a nejvyšší možné částky poskytovaných úvěrových limitů Povoleného přečerpání se
uveřejňují prostřednictvím mLinky a internetových stránek mBank.
3.	Čerpání úvěru se uskutečňuje tím, jak majitel účtu nakládá s peněžními prostředky na účtu, tj. při čerpání peněžních prostředků převyšujících disponibilní zůstatek na účtu dochází k čerpání úvěru.
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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. Úvěr umožňuje majiteli účtu realizovat platby
až do výše Povoleného přečerpání tak, jako by měl na mKONTU vlastní prostředky.
5.	Úvěr je možné čerpat prostřednictvím hotovostních nebo bezhotovostních transakcí až do výše Povoleného přečerpání. Úvěr 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.	Úvěr mohou čerpat rovněž další osoby, které majitel účtu zmocnil k nakládání s 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 porušení těchto podmínek
disponentem však bance odpovídá majitel účtu.
7.	 Úvěr 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 kteréhokoli jiného účtu než mKONTA, vedeného
bankou pro majitele účtu na základě příslušné smlouvy o vedení účtu, včetně depozitních účtů.
§ 79
1.	Základní období, 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 období uvedeném v § 79 odst. 1. podmínek a majitel účtu dodržuje
jiné povinnosti stanovené podmínkami, pak je majitel účtu oprávněn opětovně čerpat sjednaný úvěr s tím, že
jeho další poskytnutí, čerpání a splácení se řídí sjednanými podmínkami ve smlouvě o Povoleném přečerpání
a v podmínkách (dále jen „obnovený úvěr“).
3.	Majitel účtu je oprávněn odmítnout možnost čerpání obnoveného úvěru, pokud o takovém odmítnutí informuje
mBank min. 30 dnů přede dnem, kdy by jinak k takovému automatickému obnovení poskytnutí a čerpání úvěru
došlo, a to na základě písemné výpovědi, jejíž formulář je dostupný na internetových stránkách mBank. V takovém případě je majitel účtu povinen v plné výši splatit čerpaný úvěr tak, aby do uplynutí 12 měsíců ode dne
poskytnutí úvěru byla dlužná částka včetně úroků plně uhrazena.
4.	Pokud majitel účtu neplní řádně své povinnosti vyplývající z podmínek, pak je mBank oprávněna informovat
majitele účtu min. 30 dnů přede dnem, kdy by jinak k automatickému obnovení poskytnutí a čerpání úvěru mohlo
dojít, o tom, že k poskytnutí obnoveného úvěru nedojde. V takovém případě je majitel účtu povinen v plné výši
splatit čerpaný úvěr tak, aby do uplynutí 12 měsíců ode dne poskytnutí a čerpání úvěru byla dlužná částka včetně
úroků plně uhrazena.
§ 80
1.	Čerpaný úvěr je úročen úrokovou sazbou, jejíž počáteční výše je uvedena ve smlouvě o Povoleném přečerpání
a způsob její změny je stanoven v těchto podmínkách. Při účtování úroků se pracuje se skutečným počtem dnů
v měsíci a předpokladem, že rok má vždy 365 dnů.
2.	Změny výše úrokových sazeb Povoleného přečerpání mohou nastat v případě změny sazby PRIBOR 1M (jednoměsíční) a v rozsahu vyplývajícím ze změny této sazby. Úroková sazba Povoleného přečerpání a úroková
sazba Nepovoleného debetního zůstatku může být ze strany mBank změněna v průběhu platnosti Povoleného
přečerpání k mKONTU v případě změny některého z následujících parametrů peněžního a kapitálového trhu
v České republice:
		 1) sazby mezibankovního trhu PRIBOR,
		 2) reposazby, lombardní sazby, diskontní sazby nebo míry povinných minimálních rezerv, stanovených Českou
národní bankou,
		 3) ukazatele roční míry inflace oproti minulému kalendářnímu roku, publikovaného Českým statistickým úřadem,
		 4) případně jiných makroekonomických parametrů, a to v rozsahu odpovídajícímu změně těchto parametrů
a poměru těchto parametrů k dosavadní úrokové sazbě.
3.	Výše úrokových sazeb pro Povolené přečerpání mBank jsou uvedeny v aktuálním úrokovém lístku mBank a jsou
uveřejňovány prostřednictvím mLinky a na internetových stránkách mBank. mBank informuje majitele účtu o změně
úročení poskytnutých Povolených přečerpání, a to zejména pomocí elektronických informačních médií.
§ 81
1.	Splácení úvěru 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.	Úrok z peněžních prostředků čerpaných v rámci Povoleného přečerpání je splatný měsíčně, a to vždy ke konci
zúčtovacího cyklu, přičemž koncem zúčtovacího cyklu se rozumí den v měsíci, který se svým číselným označením
shoduje s dnem, v němž bylo Povolené přečerpání poskytnuto (dále jen „konec zúčtovacího cyklu”).
3.	Majitel účtu je povinen zajistit na svém mKONTU, k němuž je Povolené přečerpání poskytnuto, 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 přede
dnem konce zúčtovacího cyklu.
4.	mBank je oprávněna inkasovat z mKONTA, ke kterému je Povolené přečerpání poskytnuto, úhradu úroků dle
§ 78 odst. 3 vždy ke dni konce zúčtovacího cyklu. mBank je oprávněna provádět úplné nebo částečné uhrazování závazků, s jejichž placením je majitel účtu v prodlení (včetně úroků z prodlení a 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 kdykoli, a to připsáním dlužné částky na mKONTO.
6.	Pokud výše vyčerpané jistiny úvěru z jakéhokoli důvodu přesáhne Povolené přečerpání, stává se takováto částka
nepovoleným debetním zůstatkem, který je povinen majitel účtu splatit ihned. Nepovolený debetní zůstatek je
úročen sankčním úrokem, jehož výše je uvedena v aktuálním úrokovém 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 splnění
všech závazků z ní vyplývajících:
		 1) bezodkladně informovat mBank o všech skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit jeho úvěrovou schopnost, v případě, kdy mBank požadovala poskytnutí právního zajištění, bezodkladně informovat mBank o všech
skutečnostech, které mají vliv na snížení hodnoty zajištění, popřípadě na výzvu mBank doplnit hodnotu zajištění na původní rozsah a
		 2) dodržovat veškeré podmínky obsažené v žádosti o Povoleném přečerpání a smlouvě o Povoleném přečerpání,
zejména dodržovat povinnost pravidelného zasílání peněžních prostředků na mKONTO a
		 3) předkládat na požádání mBank dokumenty, které může mBank oprávněně vyžadovat po dobu trvání Povoleného přečerpání.
2. 	V případě, že nastane skutečnost, která znamená či vyvolá podstatnou změnu podmínek, za nichž bylo Povolené
přečerpání poskytnuto a která může podle posouzení mBank ohrozit včasné a úplné splnění závazků majitele
účtu, zejména pokud:
		 1) majitel účtu bude v prodlení se splacením jakékoli peněžité částky vůči mBank, popřípadě jinému subjektu,
který mu poskytl úvěr,
		 2) dojde z jakéhokoli důvodu k překročení sjednaného úvěrového limitu,
		 3) majitel účtu bude v prodlení s úhradou svých závazků vůči finančním úřadům, celním úřadům, zdravotním
pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení,
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		 4) b
 ude porušen kterýkoli ze závazků majitele účtu, ke kterým se smluvně vůči mBank zavázal v § 82 odst. 1.
podmínek,
		 5) majitel účtu uvedl do žádosti o poskytnutí Povoleného přečerpání nesprávné, neúplné či nepravdivé údaje,
		 6) dojde k negativním změnám v majetkové a finanční situaci, majitele účtu,
		 7) peněžní prostředky 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:
			 1) p
 rohlásit, že všechny pohledávky z poskytnutého Povoleného přečerpání jsou splatné ke dni uvedenému
v prohlášení (oznámení),
			 2) omezit nebo zastavit čerpání peněžních prostředků,
			 3) p
 rovést blokaci veškerých jeho účtů vedených mBank (zejména neprovádět příkazy majitele účtu) ještě před
konečným termínem splatnosti závazků majitele účtu, jejichž splacení je ohroženo,
			 4) použít zůstatky účtů a došlé úhrady na splacení již splatných závazků majitele účtu,
			 5 )realizovat zajištění poskytnuté majitelem účtu nebo třetími osobami.
3.	 V případě úmrtí majitele účtu je mBank oprávněna zastavit čerpání peněžních prostředků.
4.	mBank informuje majitele účtu o změně výše úvěru nebo o zastavení čerpání úvěru prostřednictvím přístupových
kanálů.
5.	Majitel účtu může smlouvu o Povoleném přečerpání kdykoli vypovědět, a to na základě písemné výpovědi, jejíž
formulář je dostupný na internetových stránkách mBank.
Kapitola V – Povolené přečerpání poskytnuté
prostřednictvím internetového bankovnictví mBank
§ 83
1.	Tato část podmínek upravuje podmínky pro podání žádosti o poskytnutí Povoleného přečerpání a poskytnutí
Povoleného přečerpání prostřednictvím internetového bankovnictví mBank.
2.	Majitel účtu výslovně souhlasí s tím, že smlouvu o Povoleném přečerpání lze uzavřít prostřednictvím elektronických
prostředků internetového bankovnictví mBank, tzn. že smlouva o Povoleném přečerpání bude sjednána a uzavřená, jakož i příslušné zákonné informační povinností budou splněny zasláním nabídky mBank majiteli účtu
a následným zasíláním přijetí nabídky majitelem účtu mBank elektronickými prostředky internetového bankovnictví
mBank.
3.	Majitel účtu souhlasí s tím, že za prostředek, umožňující jednoznačně určit osobu majitele účtu, který bude
příslušný právní úkon činit, mBank sjednává a stanovuje nutnost zadání autorizačního kódu majitele účtu do
systému internetového bankovnictví při každém odesílání projevu vůle majitele účtu, jenž má k uzavření smlouvy
o Povoleném přečerpání vést.
4.	Majitel účtu výslovně souhlasí s tím, že mBank má právo odmítnout uzavření smlouvy o Povoleném přečerpání
i v případě, že žádost o Povolené přečerpání majitele účtu byla ze strany mBank prostřednictvím internetového
bankovnictví mBank schválená, a to zejména v případě, kdy mBank zjistí, že majitel účtu nedodržuje podmínky
již zřízených jiných produktů mBank a/nebo kterákoli informace uvedená v žádosti o Povolené přečerpání je
nesprávná, nepravdivá, neúplná nebo zavádějící a/nebo je majitel účtu v prodlení se splněním jakéhokoli svého
závazku vůči třetí osobě.
§ 84 – Informace o fin. službách uzavíraných na dálku
poskytované ve smyslu § 54b zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informace“).
1.	Poskytovatelem finanční služby 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, vykonávající bankovní
činnost na území České republiky na základě jednotné licence prostřednictvím BRE BANK S.A., organizační
složka podniku, se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, IČ: 27943445, zapsaná v obchodním 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 podnikání mBank jsou bankovní obchody a jiné činnosti uvedené v bankovním povolení vydaném
podle polského zákona ze dne 29. srpna 1997 bankovního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
4.	Dohled na činnosti mBank vykonává Komise Finančního Dohledu („Komisja Nadzoru Finansowego“) se sídlem
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Varšava, Polsko a Česká národní banka se sídlem v Praze, doručovací adresa Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Dohled nad oblastí spotřebitelských úvěrů ve smyslu zákona
č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, provádí Česká národní banka se
sídlem v Praze, doručovací adresa Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
5.	Veškeré informace o samotné poskytované finanční službě jsou uvedeny ve smlouvě o Povoleném přečerpání
a podmínkách.
6.	Od smlouvy o Povoleném přečerpání uzavřené na dálku má majitel účtu právo písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů
od jejího uzavření. Oznámení o odstoupení od smlouvy o Povoleném přečerpání je možné zaslat formou doporučeného dopisu na předepsaném formuláři mBank, který je dostupný na internetové stránce www.mBank.cz, na
adresu mBank, oddělení zákaznické péče, Nile House, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, přičemž oznámení
o odstoupení je nutné doručit na výše uvedenou adresu nejpozději poslední den uvedené lhůty. V případě, že
majitel účtu využije právo na odstoupení od smlouvy o Povoleném přečerpání uzavřené na dálku, je mBank oprávněna po majiteli účtu požadovat úhradu následujících částek: částku ve výši čerpaného Povoleného přečerpání
a poplatků po dobu trvání smlouvy o Povoleném přečerpání v souladu se smlouvou o Povoleném přečerpání
a platným sazebníkem bankovních poplatků mBank, který je dostupný na internetových stránkách mBank.
7.	Neoznámí-li majitel účtu mBank výše uvedeným způsobem ve 14denní lhůtě, že od smlouvy o Povoleném přečerpání uzavřené na dálku odstupuje, pokračuje smluvní vztah dále za podmínek uvedených ve smlouvě o Povoleném přečerpání včetně jejích součástí.
8.	Doba trvání smlouvy o Povoleném přečerpání je shodná s dobou splácení uvedenou v úvěrové smlouvě.
9.	Smluvní vztah mezi mBank a majitelem účtu se řídí právním 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 smluvní dokumenty a informační materiály jsou klientům
poskytnuty v českém jazyce.
11.	V případě stížnosti plynoucí z porušení povinností ze smlouvy o Povoleném přečerpání má majitel účtu možnost
obrátit se na mBank. Pokud se smluvním stranám nepodaří vyřešit stížnost ke spokojenosti majitele účtu, má majitel
účtu možnost se v souladu s Kodexem chování mezi bankami a klienty obrátit se stížností na Českou bankovní
asociaci, 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 národní banka se sídlem v Praze s doručovací adresou Na Příkopě 28, 115 03 Praha
1, a orgán dozoru nad právy spotřebitelů, oprávněným přijímat jejich stížnosti z porušení spotřebitelských smluv,
kterým je Česká národní banka se sídlem v Praze s doručovací adresou Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
§ 85
Ostatní podmínky Povoleného přečerpání sjednaného prostřednictvím internetového bankovnictví mBank se řídí ustanoveními Části I a Části II, Kapitola III – Povolené přečerpání těchto podmínek, včetně odkazů na jiné podmínky,
příslušnou smlouvou o Povoleném přečerpání a obecně závaznými právními předpisy.
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Kapitola VI – mVKLAD
§ 86
1.	 Ustanovení této kapitoly upravují zásady zřizování a vedení účtů mVKLAD v mBank.
2.	 Účty mVKLAD jsou vedeny v Kč.
3.	 Pro účty mVKLAD se přiměřeně použijí ustanovení Části I těchto podmínek.
§ 87
1.	 Doba trvání účtů mVKLAD je specifikována na internetových stránkách mBank.
2.	 Účet mVKLAD je mBank zřízen na základě smlouvy o vkladovém účtu.
3.	Smlouva o vkladovém účtu je uzavřena na základě oddělené Žádosti o uzavření smlouvy o vkladovém účtu podané Majitelem Propojeného účtu prostřednictvím Internetového bankovnictví mBank a od ní oddělené akceptace ze
strany mBank. Akceptovaná žádost o uzavření smlouvy o vkladovém účtu je Majiteli účtu stále k dispozici v sekci
„Detail termínovaného vkladu” jeho internetového bankovnictví.
4.	Majitel účtu výslovně souhlasí s tím, že smlouvu o vkladovém účtu lze uzavřít prostřednictvím elektronických prostředků internetového bankovnictví mBank, tzn. že smlouva o vkladovém účtu bude sjednána a uzavřena, jakož
i příslušné zákonné informační povinností budou splněny, zasláním nabídky majitele účtu mBank a následným
zasláním přijetí nabídky mBank majiteli účtu elektronickými prostředky internetového bankovnictví mBank.
5.	Majitel účtu souhlasí s tím, že za prostředek, umožňující jednoznačně určit osobu majitele účtu, který bude
příslušný právní úkon činit, mBank sjednává a stanovuje nutnost zadání unikátního ID majitele účtu a přístupové
heslo nutné pro vstup do systému internetového bankovnictví.
6.	Veškeré informace o samotné poskytované finanční službě jsou uvedeny v akceptované žádosti o uzavření
smlouvy o vkladovém účtu a podmínkách.
7.	Doba trvání smlouvy o vkladovém účtu je shodná s dobou trvání zvolenou majitelem účtu při zřízení mVKLADU
či, byla–li zvolena opakovaná doba trvání v souladu s §91 odst. 2. podmínek, pak s touto opakovanou dobou
trvání, není-li ovšem smlouva o vkladovém účtu ukončena předčasně v souladu s §90 podmínek.
§ 88
1.	 mVKLAD je zřízen převodem peněžních prostředků z propojeného účtu a jejich přijetím mBank.
2.	mBank stanoví minimální částku potřebnou pro zřízení mVKLADU, přičemž o její výši je klient informován na
internetových stránkách mBank nebo prostřednictvím mLinky.
§ 89
1.	 Během doby trvání mVKLADU nebudou přijímány dodatečné vklady.
§ 90
1.	Majitel mVKLADU může realizovat výplatu veškerých peněžních prostředků z mVKLADU na základě pokynu
zadaného prostřednictvím internetového bankovnictví mBank a mLinky. V případě výplaty peněžních prostředků
z mVKLADU jsou tyto prostředky poukázány na propojený účet.
2.	Výplata prostředků z mVKLADU dle předchozího odstavce před uplynutím doby trvání má za následek jeho
okamžité zrušení.
§ 91
1.	Pokud nebyl před zřízením mVKLADU zadán pokyn k vedení mVKLADU s opakovanou dobou trvání, pak jsou
prostředky shromážděné na mVKLADU včetně připsaných úroků po uplynutí doby trvání poukázány na propojený
účet.
2.	V případě zadání pokynu k vedení mVKLADU s opakovanou dobou trvání se mVKLAD vždy ke dni následujícímu
po dni ukončení dosavadní doby trvání automaticky obnovuje a započne běžet nová doba trvání. Pokyn k vedení mVKLADU s opakovanou dobou trvání dle předchozí věty může být zadán pouze před zřízením mVKLADU
prostřednictvím žádosti o uzavření smlouvy o vkladovém účtu.
3.	V případě zadání pokynu k vedení mVKLADU s opakovanou dobou trvání se připsané úroky z vložené částky
připisují k mVKLADU a zvyšují tak částku vkladu, nebo mohou být poukázány na propojený účet dle pokynu
majitele účtu zadaného při zřizování mVKLADU.
4.	V případě zadání pokynu k vedení mVKLADU s opakovanou dobou trvání je mVKLAD v každé další době trvání
veden za podmínek (včetně úrokové sazby) platných ke dni zahájení takové další doby trvání. O daných podmínkách je majitel účtu informován na internetových stránkách mBank nebo prostřednictvím mLinky.
§ 92
1.	Peněžní prostředky uložené na mVKLADU jsou úročeny v rámci každé doby trvání fixní sazbou stanovenou
mBank v úrokovém lístku mBank platnému ke dni započetí příslušné doby trvání. Majitel účtu je o úrokové sazbě
informován na internetových stránkách mBank a prostřednictvím mLinky.
2.	mBank připisuje úroky z prostředků shromážděných na mVKLADU po skončení doby trvání, přičemž základem
úročení je částka peněžních prostředků nacházejících se k tomuto dni na mVKLADU.
3.	Při výpočtu částky připisovaných úroků se vychází ze skutečného počtu dní, ve kterých se výše uvedené peněžní
prostředky na mVKLADU nacházely, přičemž částka peněžních prostředků vložených na mVKLAD je úročena
ode dne vkladu do dne předcházejícího dni uplynutí doby trvání nebo dne výplaty v případě popsaném v § 90
podmínek.
§ 93
1.	V případě výplaty peněžních prostředků uložených na mVKLADU před uplynutím sjednané doby trvání je mVKLAD
uzavřen a mBank v takovém případě počítá úroky na mVKLAD za období od dne uložení peněžních prostředků
do dne předcházejícího dni výplaty peněžních prostředků v souladu s §90 podmínek podle snížené úrokové
sazby uvedené v úrokovém lístku mBank platném ke dni započetí poslední doby trvání.
2.	 Úroky dle odst. 1 tohoto paragrafu jsou poukázány na propojený účet.
§ 94
1.	mBank je oprávněna za účelem splacení nepovoleného debetního zůstatku či jakékoli své splatné pohledávky za
majitelem účtu pohledávku z mVKLADU proti těmto pohledávkám započíst.
2.	Započtení prostředků podle odst. 1 tohoto paragrafu způsobuje předčasné uzavření mVKLADU ve smyslu § 90
podmínek.
§ 95
1.	Od smlouvy o vkladovém účtu má majitel účtu právo kdykoli během jejího trvání odstoupit. Za odstoupení dle
tohoto paragrafu podmínek se považuje pokyn majitele účtu k výplatě peněžních prostředků z mVKLADU provedený v souladu s §90 těchto podmínek.
§ 96
1.	Beru na vědomí, že vklady klientů mBank do výše 100 000 € jsou pojištěny u BFG (Bankovní garanční fond),
a to do 100% jejich výše, přičemž tento limitem je limitem pojištění jedné osoby, nikoli však účtu (v případě účtu
se dvěma spolumajiteli jsou tedy vklady pojištěny do výše 200 000 €).
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mBank a její produkty jsou pravidelně oceňovány v prestižních anketách veřejnosti
i finančních odborníků. Děkujeme za Vaši podporu.

Místo pro razítko
na kontaktní místa mBank

