mBank CZ
PRAVIDLA AKCE „Až 300 Kč na mKonto pro děti“
(dále jen „Pravidla“)
I. Pořadatel
1. Akce „Až 300 Kč na mKonto pro děti”, dále jen „Akce” je pořádána pobočkou zahraniční banky
mBank S.A, organizační složka, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, IČ: 27943445
dále jen „mBank“.
II. Podmínky účasti v Akci
1. Účastník Akce je klient, který podá žádost o účet mKonto pro děti v období
od 14. 01. 2019 do 30. 04. 2019 a uzavře Smlouvu o vedení účtu v mBank.
2. Klient nemá zřízený účet mKonto pro děti k 13. 01. 2019 včetně.
3. Klient může tuto Akci využít pouze jednou.
III. Pravidla a doba trvání Akce
1. Akce probíhá v období od 14. 01. 2019 do 30. 04. 2019 nebo do otevření 5.000 nových
běžných účtů mKonto pro děti dle toho, která z těchto skutečností uplyne dříve.
2. Do Akce jsou zařazeny účty, které splňují následující podmínku:
• Na nově otevřený běžný účet mKonto pro děti bude připsána příchozí platba/platby v libovolné
výši měsíčně. Za příchozí platby bude klientovi vyplacena odměna ve stejné výši max.
však 100 Kč (slovem „jednostokorunčeských“) měsíčně.
•P
 rvní nárok na vyplacení odměny vzniká v měsíci, ve kterém byl běžný účet mKonto pro děti
založen.
•N
 árok na další vyplacení odměny vzniká po uplynutí kalendářního měsíce.
•N
 árok na vyplacení odměny může vzniknout celkem po dobu 8 po sobě jdoucích měsíců
až do 31. 08. 2019.
•N
 a jeden účet může být při splnění všech podmínek vyplacena odměna v součtu maximálně
ve výši 300 Kč (slovem „třistakorunčeských“).
•D
 o příchozích plateb se nezapočítávají takové, které jsou prováděny mezi vlastními účty klienta
v rámci mBank.
3. Odměna je vyplácena klientovi na nově otevřený běžný účet mKonto pro děti po splnění jednotlivých podmínek, nejpozději však do 60 dnů od posledního kalendářního dne měsíce, ve kterém
byly splněny podmínky.
4. Akci lze kombinovat s jinými akcemi realizovanými mBank.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato Pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách mBank na adrese www.mBank.cz.
2. mBank si vyhrazuje právo tato Pravidla pozměnit nebo upravit nebo Akci zrušit ze závažných
důvodů, zejména, ovšem nejen, pokud by mBank hrozila škoda v důsledku změny okolností,
které nemohla v době vyhlášení Akce předvídat. Tato Pravidla mohou být pozměněna nebo
upravena pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
V Praze, dne 14. 01. 2019
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