
 

 
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, s úplně splaceným 
základním kapitálem, jehož výška k 1.1.2020 je 169.401.468 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. 
 

Pravidla marketingové akce „Získejte více za méně“ 
(dále jen „Pravidla akce“ nebo „Akce“) 

 
 
I. Organizátor 
Pořadatelem je 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. (dále jen „Pořadatel“). 
 
II. Termín a místo konání Akce 
Akce probíhá od 11.1.2021 do 28.2.2021 (dále jen „Období akce“) na území České 
republiky. 
 
III. Účastníci a podmínky Akce 
 
Účastníkem Akce může být fyzická osoba starší 18 let, která splní mimo jiné všechny níže 
uvedené podmínky: 
- podá v průběhu Období akce Žádost o účelovou mHypotéku, (dnem podání žádosti je 
datum jejího přijetí systémy mBank, o čemž bude klient informován e-mailem), 
s dohodnutou 5 letou fixací a LTV medzi 80% - 90%; 
- následně uzavře mSMLOUVU O HYPOTEČNÍM ÚVĚRU „mHypotéka Light“ (dále jen 
„Účastník akce“). 
 
IV. Odměna 
Účastník akce získá zvýhodněnou úrokovou sazbu na období první fixace ve výši 
2,19 % p.a. v případě sjednání smlouvy o životním pojištění Life insurance nebo 
2,44 %  p.a. bez sjednání pojištění (dále jen „Odměna“). 
 
 
V. Další ustanovení 
Platné znění Pravidel akce je k dispozici na internetových stránkách mBank na adrese 
www.mBank.cz. 
Pořadatel si vyhrazuje právo Pravidla akce pozměnit nebo upravit nebo Akci zrušit ze 
závažných důvodů, zejména, ovšem nejen, pokud by Pořadateli hrozila škoda v důsledku 
změny okolností, které nemohl v době vyhlášení Akce předvídat. Pravidla akce mohou být 
pozměněna nebo upravena pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 
Výsledky Akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných 
otázkách je vždy na Pořadateli. Účastníci akce nejsou oprávněni požadovat namísto 
Odměny jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Účastníkům akce jinak zavázána 
ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto 
Pravidlech akce. Vymáhání účasti na Akci či Odměn právní cestou je vyloučeno. 
 
 
V Praze 11.1.2021 



 

 
 

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. 

mBank.cz 

Dodatek č. 1 k Pravidlům marketingové akce „Získejte více za méně“  
 
 
I. Organizátor 
Pořadatelem je 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. (dále jen „mBank“), tímto 
vyhlašuje, že prostřednictvím tohoto Dodatku se mění Pravidla marketingové akce 
„Získejte více za méně“ze dne 11.01.2021 (dále jen „Pravidla“) následovně:  
 
II. Předmět dodatku  
 

1. Na základě rozhodnutí mBank v souladu s čl. V. Pravidel se mění termín konání 
akce. Akce se prodlužuje až do odvolání. 
 

2. Ostatní ustanovení Pravidel zůstávají nezměněna.  
 
III. Platnost a účinnost změn  
 

1. Tento Dodatek je platný a účinný od 1.3.2021.  
 

2. Úplné znění Pravidel a tohoto Dodatku je k dispozici na internetových stránkách 
mBank www.mBank.cz.  

 
 
 
 
V Praze dne 25.2.2021 



 

 
 

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. 

 

mBank.cz 

Dodatek č. 2 k Pravidlům marketingové akce  
pro neúčelovou mHypotéku  

 
 
I. Organizátor 
Pořadatelem je 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. (dále jen „mBank“), tímto 
vyhlašuje, že prostřednictvím tohoto Dodatku se mění Pravidla marketingové akce 
„Získejte více za méně“ze dne 11.01.2021 (dále jen „Pravidla“) následovně:  
 
II. Předmět dodatku  
 

1. Na základě rozhodnutí mBank v souladu s čl. V. Pravidel se mění termín konání 
akce. Akce se prodlužuje do 11.4.2021 (dále jen „období akce“) na území České 
republiky. 

2. Ostatní ustanovení Pravidel zůstávají nezměněna.  
 
III. Platnost a účinnost změn  
 

1. Tento Dodatek je platný a účinný od 1.4.2021.  
2. Úplné znění Pravidel a tohoto Dodatku je k dispozici na internetových stránkách 

mBank www.mBank.cz.  
 
 
 
V Praze dne 31.3.2021 
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