mBank CZ
PRAVIDLA AKCE „500 Kč na mKonto #navlastnitriko“
(dále jen „Pravidla“)

1.

I Pořadatel
Akce „500 Kč na mKonto #navlastnitriko”, 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 každý, kdo podá žádost o účet mKonto #navlastnitriko od 23. 1. 2019 do 31.
3. 2019 a splňuje všechny podmínky stanovené v čl. III (dále jen „Účastník“).
2. Účastník může tuto Akci využít pouze jednou a to pro účet mKonto #navlastnitriko (dále jen
„Účet“).
III Pravidla a doba trvání Akce
1. Akce probíhá v období od 23. 1. 2019 do 31. 3. 2019 nebo do otevření 5.000 nových Účtů, dle
toho, která z těchto skutečností nastane dříve.
2. Do Akce jsou zařazeni Účastníci akce, kteří splní všechny následující podmínky:
• Nemají zřízený účet mKonto #navlastnitriko či mKonto pro děti ke dni 22. 1. 2019
včetně.
• Podají žádost o zřízení Účtu v období od 23. 1. 2019 do 31. 3. 2019.
• Uzavřou Smlouvu o vedení Účtu u mBank do 30 dní od podání žádosti a současně před
dovršením 18 let.
• V žádosti uvedou do pole „Číslo mobilního telefonu“ jedinečné číslo mobilního telefonu,
které nemá v systému mBank zaregistrováno již existující klient mBank.
• V žádosti požádají o vydání platební karty nebo mNálepky k Účtu. Tato platební karta nebo
mNálepka bude zaktivována nejpozději do posledního kalendářního dne měsíce
následujícího po měsíci, v němž Účastník podepsal smlouvu o vedení Účtu a bude
zaktivována v době výplaty odměny.
• Zaktivují si mobilní aplikaci od mBank na mobilním zařízení do posledního kalendářního
dne měsíce následujícího po měsíci, v němž Účastník podepsal smlouvu o vedení Účtu a
tato mobilní aplikace bude zaktivovaná v době výplaty odměny.
• V žádosti potvrdí, že se seznámili s podmínkami zpracování osobních údajů uvedenými
v Informaci o nakládání s osobními údaji klientů mBank (dostupné na webu mBank) a
poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních
sdělení nejméně po dobu trvání akce.
3. Jednorázová odměna bude vyplacena nejpozději 30. 6. 2019 každému Účastníkovi, který splnil
všechny podmínky stanovené v předchozím odstavci, a to na jeho nově otevřený účet mKonto
#navlastnitriko (případně mKonto).
4. mBank si vyhrazuje právo vyloučit Účastníky, kteří v žádosti uvedli mobilní telefonní číslo či email,
které má v systému registrovány existující klient 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 21. 1. 2019
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