Produktové podmínky
pro mKonto pro děti
a mKonto #navlastnitriko
Platné a účinné od 1. 7. 2021

mBank.cz

mBank S.A., se sídlem ul. Prosta 18, 00-850 Varšava, Polská republika, zapsaná ve Vnitrostátním 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 Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 –
Karlín, IČO: 27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. A 58319.

1.

Úvodní ustanovení

1.1

Preambule
1.1.1
Tyto produktové podmínky mBank spolu s Všeobecnými obchodními podmínkami pro zakládání a vedení účtů fyzických osob
(dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mBank a klientů a zásady právního vztahu mezi nimi při poskytování a využívání služby
spočívající ve zřízení a vedení mKonta pro děti a mKonta #navlastnitriko.
1.1.2
Pokud tyto produktové podmínky obsahují úpravu odlišnou od úpravy ve VOP, mají přednost ustanovení těchto produktových
podmínek.

1.2

Podmínky vedení účtu mKonto pro klienty mladší 15 let
1.2.1
mBank zřizuje a vede pro děti mladší 15 let účet (dále jen „mKonto pro děti“) na základě příslušné smlouvy v českých korunách.
1.2.2
K uzavření smlouvy, na základě které se mBank zaváže zřídit a vést mKonto pro děti, je nezbytné předložit mBank rodný list klienta,
v jehož prospěch má být mKonto pro děti zřízeno. Žádá-li klient vedle zřízení mKonta pro děti také o vydání platební karty, musí při
uzavírání smlouvy o vedení mKonta pro děti předložit rodný list s občanským průkazem nebo cestovním pasem, a to na pobočce
mBank nebo kurýrovi zastupujícímu mBank. Pokud stávající klient, jenž při uzavírání smlouvy o vedení mKonta pro děti předložil
pouze rodný list, dodatečně žádá o vydání platební karty, je povinen předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, a to na pobočce
mBank nebo kurýrovi zastupujícímu mBank.
1.2.3
Nestanoví-li tyto produktové podmínky jinak, zastupuje klienta až do dne předložení občanského průkazu mBank jeho zákonný
zástupce. Předložil-li klient mBank občanský průkaz dříve než po dovršení věku 15 let, zastupuje klienta jeho zákonný zástupce do dne,
kdy klient dovrší věk 15 let. Zákonný zástupce rovněž plní za klienta jeho povinnosti vůči mBank. Zákonnému zástupci klienta mBank
též doručuje veškeré písemnosti týkající se mKonta pro děti.
1.2.4 Zákonný zástupce je povinen:
a) s peněžními prostředky na mKontu pro děti nakládat pouze v souladu s právními předpisy upravujícími rozsah jeho zákonného
zastoupení;
b) stanovit limity pro výběry hotovosti z bankomatu za použití platební karty nebo pro provedení platby za zboží či služby
u obchodníků za použití platební karty, byla-li platební karta klientovi vydána, s přihlédnutím k rozumové a volní vyspělosti klienta;
nejsou-li tyto limity zákonným zástupcem klienta určeny, uplatní se limity stanovené mBank, které jsou dostupné prostřednictvím
internetového bankovnictví mBank;
c) v případě, že nakládání s peněžními prostředky na mKontu pro děti přesahuje běžnou záležitost, je zákonný zástupce povinen
obstarat si souhlas soudu dle příslušných právních předpisů.
1.2.5
Klient je oprávněn samostatně nakládat s peněžními prostředky uloženými na mKontu pro děti:
a) formou převodů mezi vlastními účty; platby z mKonta pro děti ve prospěch jiných účtů je však oprávněn zadat pouze zákonný
zástupce klienta;
b) výběrem hotovosti z bankomatu za použití platební karty, byla-li klientovi vydána, do výše stanoveného limitu;
c) provedením platby za zboží či služby u obchodníků za použití platební karty, byla-li klientovi vydána, do výše stanoveného limitu;
d) hotovostními vklady na mKonto pro děti za použití platební karty nebo prostřednictvím vkladových bankomatů.
1.2.6 mBank může klientovi vést pouze jedno mKonto pro děti a až 4 spořicí účty eMax Plus.
1.2.7
Vznikne-li na mKontu pro děti nepovolený debetní zůstatek, mBank bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vhodným způsobem
vyrozumí zákonného zástupce klienta.
1.2.8 Smrtí zákonného zástupce klienta smlouva o mKontu pro děti nezaniká. mBank pokračuje v přijímání peněžních prostředků na
mKonto pro děti a ve výplatách a platbách z mKonta pro děti na základě příkazů předaných před smrtí zákonného zástupce.
1.2.9 Ustanovení článku 1.5 (Zastoupení klienta), článku 2.2 (Společné mKonto) VOP se nepoužijí. Ustanovení článku 2.3 (Zmocnění
k nakládání s peněžními prostředky na mKontu) a článku 2.4 (Nakládání s peněžními prostředky na mKontu) VOP se použijí přiměřeně
pouze pro zákonného zástupce nakládajícího s peněžními prostředky klienta.
1.2.10 Po dovršení věku 15 let je klient povinen předložit mBank svůj občanský průkaz, a podat žádost o změnu identifikačních údajů.
V žádosti o změnu údajů je klient povinen uvést všechny potřebné identifikační údaje, zejména svou aktuální e-mailovou adresu,
telefonní číslo, rodné příjmení matky a údaje z občanského průkazu. Podpis na občanském průkazu je považován za podpisový vzor
klienta.
1.2.11 Dnem následujícím bezprostředně po dni, ve kterém klient po dovršení věku 15 let předloží mBank svůj občanský průkaz, přestává
mBank pro klienta vést mKonto pro děti a účet bude nadále veden za podmínek pro vedení mKonta #navlastnitriko. Po předložení
občanského průkazu bude klientovi vydána nová platební karta s navýšenými limity. Klient je povinen si ji aktivovat do 60 dnů ode dne
předložení občanského průkazu mBank. K deaktivaci staré karty dojde dnem aktivování nové karty nebo uplynutím lhůty 60 dní ode
dne předložení občanského průkazu mBank. Stejné následky, jako má dle tohoto článku (1.2.11) předložení občanského průkazu po
dovršení věku 15 let, má dovršení věku 15 let v případě klienta, jenž občanský průkaz předložil dříve než po dovršení věku 15 let.
1.2.12 Nepředloží-li klient ve lhůtě do 60 dnů ode dne dovršení věku 15 let mBank svůj občanský průkaz nebo žádost o aktualizaci osobních
údajů, a to na pobočce mBank nebo kurýrovi zastupujícímu mBank, je mBank oprávněna od smlouvy o mKontu pro děti odstoupit
s okamžitou účinností dle bodu 1.14.4 VOP.
Podmínky vedení účtu mKonto #navlastnitriko pro klienty ve věku od 15 let do dovršení 18 let
1.3.1
mBank zřizuje a vede pro osoby od 15. roku věku do dovršení 18. roku věku účet za zvýhodněných poplatkových podmínek (dále jen
„mKonto #navlastnitriko“) na základě smlouvy v českých korunách.
1.3.2
mBank může klientovi vést pouze jedno mKonto #navlastnitriko, až 4 účty eMax Plus a 1 účet mSpoření.
1.3.3
Omezení pro samostatné nakládání s peněžními prostředky na mKontu pro děti se na nakládání s peněžními prostředky na mKontu
#navlastnitriko neuplatní.
1.3.4 Nestanoví-li klient limity pro nakládání s peněžními prostředky na mKontu #navlastnitriko, uplatní se limity stanovené mBank, které
jsou dostupné klientovi prostřednictvím internetového bankovnictví.
1.3.5
Ustanovení článku 2.2 VOP (Společné mKonto) se nepoužijí.
1.3.6
Dnem, ve kterém klient dovrší věk 18 let, jsou ukončeny zvýhodněné poplatkové podmínky pro používání mKonta #navlastnitriko.
mBank bude nadále vést klientovi mKonto podle obecných podmínek platných pro vedení účtu mKonto (tj. dle VOP). Platební kartu,
byla-li klientovi vydána, může klient dále používat za dohodnutých podmínek dle účinného Sazebníku.
Společná pravidla pro vedení účtu mKonto pro děti a mKonta #navlastnitriko
1.4.1
Úvěrové produkty (včetně kontokorentu), investiční produkty, pojišťovací produkty a produkty mVklad a eMax mohou být s klientem
sjednány až po dovršení 18 let věku klienta. Po dovršení 18 let věku klienta mu může být rovněž vydána kreditní karta.

1.3

1.4
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1.4.2
1.4.3

Produkt mSpoření může být sjednán s klientem až po dovršení 15 let věku klienta.
Příslušné části těchto produktových podmínek a VOP platí i po skončení smluvního vztahu klienta a mBank, a to až do úplného
vypořádání jejich vzájemných vztahů.

2.

Závěrečná ustanovení

2.1

Změny podmínek
2.1.1
Pokud se změní zákony a jiné předpisy, podmínky na trzích finančních služeb, dojde ke změnám technologií nebo organizačních
procesů, změnám z důvodu plnění zákonem stanovené povinnosti obezřetného podnikání bank a s přihlédnutím k obchodní politice
mBank, může mBank tyto produktové podmínky změnit. Změnu těchto produktových podmínek mBank klientovi oznámí písemně
poštou nebo elektronicky, například prostřednictvím internetového bankovnictví, a to nejpozději dva (2) měsíce před nabytím její
účinnosti. Pokud v této lhůtě klient navrženou změnu písemně neodmítne, stává se nové znění produktových podmínek závazné pro
obě strany.
Pokud klient se změnou těchto produktových podmínek nesouhlasí, má právo ji před datem nabytí účinnosti písemně odmítnout.
V takovém případě se Smlouva bude i nadále řídit dosavadním zněním produktových podmínek.
Zpracování osobních údajů
V souvislosti s poskytováním a využíváním služby mKonta pro děti a mKonta #navlastnitriko mBank shromažďuje, zpracovává a uchovává
některé osobní údaje vztahující se k osobě klienta a/nebo jeho zákonného zástupce, včetně rodného čísla. Bližší informace o zpracování
osobních údajů klientů a jejich zástupců jsou uvedeny ve VOP a v Informaci o nakládání s osobními údaji klientů mBank.
Platnost a účinnost
Tyto produktové podmínky pro vedení účtu mKonto pro děti a mKonta #navlastnitriko vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. července
2021 a nahrazují podmínky pro vedení účtu mKonto pro děti a mKonta #navlastnitriko účinné ode dne 25. května 2018.

2.2

2.3

mBank.cz

mBank S.A., se sídlem ul. Prosta 18, 00-850 Varšava, Polská republika, zapsaná ve Vnitrostátním soudním rejstříku (KRS)
Rejstříku podnikatelů vedeném u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XIII. hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237,
REGON: 001254524, s úplně splaceným základním kapitálem, jehož výška k 1.1.2021 je 169.468.160 PLN, vykonávající bankovní
činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky banky mBank S.A., organizační složka, se sídlem Pernerova 691/42,
186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. A 58319.
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