Pravidla marketingové akce pro klienty mBank s mHypotékou
(dále jen „Pravidla akce“ nebo „Akce“)
I. Organizátor
Pořadatelem je mBank S. A., se sídlem 00-950, Warszawa, ul. Senatorska 18,
Polská republika zapsaná ve Vnitrostátním soudním rejstříku (KRS), č. zápisu
KRS0000025237, IČ: REGON 001254254, podnikající v České republice
prostřednictvím mBank S. A., organizační složka podniku se sídlem Pernerova
691/42, 186 00, Praha 8 – Karlín IČ: 27943445 zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319 (dále jen „pořadatel“).
II. Termín a místo konání akce
Akce probíhá od 5. 8. 2019 do 30. 9. 2019 (dále jen „období akce“) na území České
republiky.
III. Účastníci akce, podmínky akce
Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splní mimo jiné
všechny níže uvedené podmínky, tj. která:
- podá v průběhu období akce Žádost o mHypotéku, (jako den podání žádosti
je den, kdy byla žádost přijata systémy mBank, přičemž o tom klient obdrží
e-mail), s dohodnutou 5letou fixací a LTV do 80 %
- splňuje podmínky pro objednání odhadu prostřednictvím cenové mapy
(o splnění těchto podmínek bude účastník akce informován na obchodním
místě pobočky pořadatele nebo prostřednictvím zprostředkovatele
hypotečního úvěru)
- následně uzavře mSMLOUVU O HYPOTEČNÍM ÚVĚRU „mHypotéka Light“(dále
jen „účastník akce“).

IV. Odměna
Účastník akce, který splní podmínky uvedené v čl. III., získá zdarma ocenění
nemovitosti sloužící jako zabezpečení úvěru prostřednictvím cenové mapy (dále
jen „odměna“).
V. Další ustanovení
Pořadatel Akce si vyhrazuje právo pravidla Akce kdykoli změnit, Akci zkrátit,
prodloužit či bez náhrady ukončit. Výsledky Akce jsou konečné, bez možnosti
odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli Akce.
Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto odměny jakékoliv jiné plnění.
Pořadatel tímto není vůči účastníkům Akce jinak zavázán a ti nemají nárok na
jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
Vymáhání účasti na Akci či odměn právní cestou je vyloučeno.
V Praze 30. 7. 2019

mBank S.A., se sídlem ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polsko, zapsaná v Celostátním soudním rejstříku (KRS) – Rejstříku podnikatelů vedeném
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území České republiky prostřednictvím pobočky banky mBank S.A., organizační složka, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8,
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