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1. Úvodní ustanovení
1.1.

Předmět podmínek
Tyto Podmínky pro povolené přečerpání (dále jen „Podmínky“) spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro zakládání a vedení
účtů fyzických osob upravují práva a povinnosti vznikající mezi mBank S.A., organizační složka (dále jen „mBank“), a klientem v souvislosti
s poskytováním, využíváním a splácením povoleného přečerpání (kontokorentu).

2. Povolené přečerpání (kontokorent)
2.1.

Zřízení povoleného přečerpání

2.1.1.

Má-li klient u mBank zřízeno mKONTO, umožní mBank klientovi přečerpat disponibilní zůstatek na jeho mKONTU formou zvláštního
úvěru („povolené přečerpání“) na základě Smlouvy o povoleném přečerpání uzavřené s klientem. Pro poskytnutí povoleného přečerpání
je nezbytné splnit podmínky, které jsou dostupné na internetových stránkách www.mbank.cz, na obchodních místech mBank nebo
prostřednictvím mLINKY. Smlouva o povoleném přečerpání může být uzavřena též prostřednictvím internetového bankovnictví mBank.
mBank může umožnit povolené přečerpání též ve prospěch společného mKONTA. Žádost o povolené přečerpání musí podat všichni klienti,
pro které bylo společné mKONTO zřízeno. Každý ze spolumajitelů mKONTA, ke kterému bylo zřízeno povolené přečerpání, je oprávněn
samostatně čerpat úvěr z povoleného přečerpání do výše schváleného limitu. Souhlas všech klientů, pro které bylo společné mKONTO
zřízeno, se však vyžaduje ke změně nebo k ukončení Smlouvy o povoleném přečerpání (například k výpovědi Smlouvy o povoleném
přečerpání nebo k odstoupení od této Smlouvy), pokud ze Smlouvy o povoleném přečerpání neplyne něco jiného.
Zřídí-li mBank klientovi povolené přečerpání, poskytne mBank klientovi peněžní prostředky tak, že mu umožní provádět platební transakce
na vrub mKONTA v rozsahu povoleného přečerpání, a to za podmínek a až do výše limitu schváleného mBank. Nejnižší a nejvyšší možné
částky poskytovaných úvěrových limitů povoleného přečerpání mBank uveřejňuje na internetových stránkách: www.mbank.cz, případně
jsou dostupné prostřednictvím mLINKY či na obchodních místech mBank.
Klient je oprávněn kdykoliv požádat mBank o zvýšení nebo snížení úvěrového limitu v rámci povoleného přečerpání, a to prostřednictvím
mLINKY, případně jiným dohodnutým způsobem. Pokud mBank žádosti klienta vyhoví, klienta o tom vhodným způsobem informuje.
mBank je oprávněna kdykoliv navrhnout klientovi zvýšení úvěrového limitu z povoleného přečerpání. Nevyjádří-li klient s takovou změnou
nesouhlas ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem souhlasí a mBank je oprávněna úvěrový limit zvýšit v souladu s návrhem.
mBank je oprávněna dle vlastního uvážení klientovi úvěrový limit snížit v případě, že to bude vyžadovat povinnost mBank postupovat
obezřetně, nebo bude-li klient v prodlení s plněním svých smluvních povinností, případně z důvodů, pro které lze zablokovat platební
kartu. O této skutečnosti mBank klienta vhodným způsobem informuje.
Úvěr mohou v rámci povoleného přečerpání čerpat rovněž další osoby, které klient zmocnil k nakládání s peněžními prostředky na mKONTU,
a to v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o vedení běžného účtu u mBank (mKONTU). Klient se zároveň zavazuje seznámit svého zmocněnce
s podmínkami Smlouvy o povoleném přečerpání a těmito Podmínkami. Za porušení těchto Podmínek zmocněncem však odpovídá vždy
klient.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.

2.2.

Čerpání úvěru v rámci povoleného přečerpání

2.2.1.

Nedohodnou-li se mBank a klient jinak, úvěr může být čerpán v rámci povoleného přečerpání počínaje čtvrtým pracovním dnem po dni,
kdy bylo klientovi ze strany mBank povolené přečerpání schváleno.
Čerpání úvěru v rámci povoleného přečerpání se uskutečňuje tím, jak klient nakládá s peněžními prostředky na mKONTU nad rámec
disponibilního zůstatku.
Klient je oprávněn čerpat úvěr na základě povoleného přečerpání jednorázově nebo průběžně po dobu platnosti Smlouvy o povoleném
přečerpání. Úvěr je možné čerpat prostřednictvím hotovostních nebo bezhotovostních platebních transakcí.
Úvěr se považuje za poskytnutý a čerpaný provedením platební transakce v rámci povoleného přečerpání k tíži mKONTA.
Klient se zavazuje plnit veškeré své dluhy vůči mBank, tj. zejména řádně a včas uhradit dlužnou jistinu úvěru a úroky z povoleného
přečerpání. K úhradě těchto svých splatných dluhů (včetně úroků z prodlení a případných poplatků spojených s inkasem) klient poskytuje
mBank souhlas s inkasem příslušných dlužných částek z kteréhokoli jiného účtu než mKONTA vedeného mBank.
Úvěr z povoleného přečerpání se poskytuje jako neúčelový. Klient se však může s mBank dohodnout, že první čerpání úvěru z povoleného
přečerpání nebo jeho část bude použito výhradně na úhradu dluhu klienta u jiné ﬁnanční instituce; úhradu tohoto dluhu u jiné ﬁnanční
instituce provede mBank přímo, nebo klient. Jakmile bude klientův dluh u jiné ﬁnanční instituce prostřednictvím čerpání úvěru
z povoleného přečerpání plně uhrazen, poskytuje dále mBank klientovi úvěr z povoleného přečerpání jako neúčelový.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

2.2.6.

2.3.

Úročení

2.3.1.

2.3.2.

Úvěr čerpaný v rámci povoleného přečerpání je úročen úrokovou sazbou, jejíž počáteční výše je uvedena ve Smlouvě o povoleném
přečerpání a v „Úrokovém lístku mBank“, který je dostupný na internetových stránkách www.mbank.cz, prostřednictvím mLINKY a na
obchodních místech mBank. O změnách úrokové sazby jakož i o datu účinnosti těchto změn bude klient předem informován.
Při účtování úroků se pracuje se skutečným počtem dnů v měsíci a předpokladem, že rok má vždy 365 dnů.

2.4.

Splácení úvěru a úroku z povoleného přečerpání

2.4.1.

Splácení úvěru z povoleného přečerpání se uskutečňuje převodem peněžních prostředků na mKONTO, ke kterému bylo povolené přečerpání
zřízeno. Klient je oprávněn splácet úvěr z povoleného přečerpání kdykoliv.
Úrok z peněžních prostředků čerpaných v rámci povoleného přečerpání je splatný měsíčně, a to v jednotlivých na sebe bezprostředně
navazujících měsíčních zúčtovacích cyklech, přičemž každý zúčtovací cyklus končí k tomu dni v měsící, který se svým číselným označením
shoduje se dnem, v němž bylo povolené přečerpání poskytnuto.
Klient je povinen zajistit na svém mKONTU ke konci zúčtovacího cyklu dostatek disponibilních peněžních prostředků k automatické
úhradě měsíčních splátek úroků úvěru z povoleného přečerpání včetně případných úroků z prodlení. Není-li den konce zúčtovacího cyklu
dnem pracovním či není-li takový den v příslušném měsíci, je klient povinen zajistit dostatečné ﬁnanční prostředky na svém mKONTU
nejpozději do konce posledního pracovního dne přede dnem konce zúčtovacího cyklu.
mBank je oprávněna inkasovat z mKONTA, ke kterému je povolené přečerpání zřízeno, úhradu úroků z povoleného přečerpání vždy
k poslednímu dni daného zúčtovacího cyklu.
Pokud výše čerpané jistiny úvěru z jakéhokoli důvodu přesáhne limit povoleného přečerpání, stává se takováto částka nepovoleným
debetním zůstatkem, který je povinen klient splatit ihned. Nepovolený debetní zůstatek je úročen zvláštním úrokem, jehož výše je
uvedena v aktuálním „Úrokovém lístku mBank“, který je dostupný na internetových stránkách www.mbank.cz, případně prostřednictvím
mLINKY.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.
2.4.5.

3. Ostatní ustanovení
3.1.

Informační povinnosti

3.1.1.

Klient se zavazuje po celou dobu platnosti povoleného přečerpání, tj. až do okamžiku úplného splnění všech dluhů z něho plynoucích:
a) bezodkladně informovat mBank o všech skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit jeho schopnost řádně a včas poskytnutý úvěr
z povoleného přečerpání splatit včetně příslušných úroků,
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b) dodržovat veškeré podmínky obsažené v Žádosti o povoleném přečerpání a Smlouvě o povoleném přečerpání, a
c) předkládat na požádání mBank dokumenty, které může mBank odůvodněně po dobu trvání povoleného přečerpání požadovat.

3.2.

Podstatná změna okolností

3.2.1.

V případě, že nastane skutečnost, která znamená či vyvolá podstatnou změnu okolností, za nichž bylo povolené přečerpání klientovi
poskytnuto, a která může ohrozit včasné a úplné splnění dluhů klienta z povoleného přečerpání, zejména pokud:
a) klient bude v prodlení se splacením jakékoli peněžité částky vůči mBank, popřípadě jinému subjektu, který klientovi poskytl úvěr,
b) dojde z jakéhokoli důvodu k překročení sjednaného úvěrového limitu v rámci povoleného přečerpání,
c) klient bude v prodlení s úhradou svých dluhů vůči ﬁnančním úřadům, celním úřadům, zdravotním pojišťovnám nebo České správě
sociálního zabezpečení,
d) poruší-li klient informační povinnost uvedenou v čl. 3.1 těchto Podmínek,
e) klient uvedl do Žádosti o poskytnutí povoleného přečerpání vědomě nesprávné, neúplné, nepravdivé či v podstatném ohledu zavádějící
údaje,
f) dojde k podstatné změně v majetkové a ﬁnanční situaci klienta, která ohrožuje jeho schopnost splácet poskytnutý úvěr z povoleného
přečerpání,
g) peněžní prostředky na jakémkoliv mKONTU klienta jsou předmětem exekuce anebo se nemovitý nebo movitý majetek klienta stane
předmětem veřejné dražby nebo exekuce,
h) dojde k úmrtí klienta;
i) bude-li na majetek klienta prohlášen úpadek ve smyslu příslušných právních předpisů,
je mBank oprávněna písemným oznámením odeslaným klientovi:
- prohlásit všechny pohledávky z poskytnutého povoleného přečerpání za splatné ke dni uvedenému v prohlášení (oznámení); a to buď
okamžitě, nebo k pozdějšímu dni, který mBank klientovi oznámí; všechny dluhy klienta se stanou splatnými ke dni, kdy klientovi bude
tato výzva doručena, případně k pozdějšímu dni uvedenému ve výzvě;
- omezit, nebo zastavit čerpání peněžních prostředků v rámci povoleného přečerpání;
- provést blokaci výplaty peněžních prostředků ze všech účtů klienta vedených mBank (zejména neprovádět příkazy klienta) ještě před
konečným termínem splatnosti dluhů klienta, jejichž splacení je ohroženo;
- odstoupit od Smlouvy o povoleném přečerpání.

4. Ukončení Smlouvy o povoleném přečerpání
4.1.

Úmrtí klienta

4.1.1.

V případě úmrtí klienta je mBank oprávněna ukončit možnost dalšího čerpání peněžních prostředků v rámci povoleného přečerpání.

4.2.

Výpověď Smlouvy o povoleném přečerpání

4.2.1.

Klient je oprávněn podle svého uvážení kdykoliv i bez uvedení důvodů ukončit závazek ze Smlouvy o povoleném přečerpání písemnou
výpovědí. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc ode dne doručení výpovědi.
mBank je oprávněna podle svého uvážení kdykoliv a bez uvedení důvodů ukončit závazek ze Smlouvy o povoleném přečerpání písemnou
výpovědí. Výpovědní doba činí dva (2) měsíce ode dne doručení výpovědi.
Ukončení Smlouvy o povoleném přečerpání výpovědí nemá žádný vliv na existenci dluhů klienta vůči mBank (spočívajících zejména
v nezaplacených pohledávkách z povoleného přečerpání), které vznikly za dobu existence této Smlouvy. Je-li Smlouva o povoleném
přečerpání vypovězena, stávají se veškeré pohledávky z povoleného přečerpání splatné k poslednímu dni výpovědní doby.

4.2.2.
4.2.3.

4.3.

Odstoupení od Smlouvy o povoleném přečerpání a jeho následky

4.3.1.

Klient je oprávněn ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy o povoleném přečerpání bez uvedení důvodů ukončit tuto
Smlouvu odstoupením.
Došlo-li k ukončení Smlouvy o povoleném přečerpání v důsledku odstoupení od smlouvy, je klient povinen nejpozději do třiceti (30) dnů
ode dne odeslání oznámení o odstoupení uhradit mBank částku odpovídající objemu veškerých nesplacených dluhů z povoleného
přečerpání zvýšenou o úrok, na který by mBank vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy o povoleném přečerpání nedošlo, a to za
období ode dne, kdy byl úvěr z povoleného přečerpání čerpán, do dne předcházejícího dni, kdy jsou v plné výši splaceny.

4.3.2.

5. Závěrečná ustanovení
5.1.

Změny podmínek
Tyto Podmínky lze změnit za shodných podmínek, které jsou stanoveny pro změny Všeobecných obchodních podmínek pro zakládání a
vedení účtů fyzických osob.

5.2.

Platnost a účinnost

5.2.1.

Tyto Podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. prosince 2016 a nahrazují Podmínky pro Povolené přečerpání účinné od 1. ledna 2014.

mBank.cz

mBank S.A., se sídlem ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polsko, zapsaná v Celostátním soudním rejstříku (KRS) – Rejstříku podnikatelů vedeném
u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XII. hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237, REGON: 001254524, vykonávající bankovní činnost
na území České republiky prostřednictvím pobočky banky mBank S.A., organizační složka, se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8,
IČ: 27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319
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