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PRAVIDLA AKCE „500 Kč za zahraniční platby mKartou Svět“  

(dále jen „Pravidla“) 

 

I Pořadatel 

1. „500 Kč za zahraniční platby mKartou Svět“ dále jen „Akce” je pořádána společností 

mBank S.A., organizační složka. 
 

 

II Podmínky účasti v Akci 

2. Účastník Akce je každý, kdo podá žádost o účet mKonto nebo mKonto #navlastnitriko 
od 27. 5. 2019 do 31.8. 2019 a splňuje všechny podmínky stanovené v čl. III (dále jen 

„Účastník“). 
3. Účastník může tuto Akci využít pouze jednou a to pro účet mKonto nebo mKonto 

#navlastnitriko (dále jen „Účet“).  
4. Akce se může zúčastnit pouze Účastník, který se seznámí s podmínkami zpracování 

osobních údajů klientů mBank a v žádosti o Účet poskytl svůj souhlas se zpracováním 
osobních údajů pro účely reklamní a marketingové alespoň po dobu trvání Akce. 
Účastník bere na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a svůj souhlas 

může kdykoliv později odvolat zasláním vlastnoručně podepsaného písemného 
vyrozumění na adresu sídla mBank nebo prostřednictvím svého internetového 

bankovnictví. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů klientů mBank lze 
nalézt zde: https://www.mbank.cz/informace-k-produktum/info/bezpecnost/ochrana-
osobnich-udaju.html. 

 

III Pravidla a doba trvání Akce 

1. Akce probíhá v období od 27. 5. 2019 do 31.8. 2019 nebo do otevření 5 000 nových 

Účtů, dle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 
2. Do Akce jsou zařazeni všichni Účastníci, kteří splní všechny následující podmínky: 

a) Nemají zřízený účet mKonto, mKonto #navlastnitriko či mKonto pro děti ke dni 
26. 5. 2019 včetně. 

b) Uzavřou Smlouvu o vedení Účtu u mBank do 30 dní od podání žádosti, nejpozději 

však do 31.8.2019. 
c) Požádají o mKartu Svět k nově otevřenému Účtu.  

d) Zrealizují mKartou Svět alespoň 1 zahraniční transakci, která bude zúčtována do 
31.8.2019. Za zahraniční transakci se považuje platba kartou na POS terminálu u 
obchodníka v zahraničí  nebo platba kartou na internetu v jiné měně než CZK. 

e) V žádosti o Účet uvedou do pole „Číslo mobilního telefonu“ a E-mailová adresa“  
jedinečné číslo mobilního telefonu, resp. jedinečnou e-mailovou adresu, kterou 

nemá v systému mBank zaregistrován již existující klient mBank. 
3. Jednorázová odměna ve výši 500 Kč bude vyplacena nejpozději 31. 10. 2019 každému 

Účastníkovi, který splnil všechny podmínky stanovené v předchozím odstavci, a to na jeho 

nově otevřený Účet. 

4. mBank si vyhrazuje právo vyloučit Účastníky, kteří v žádosti uvedli mobilní telefonní číslo či 

e-mail, který má v systému registrovány existující klient mBank. 

5. Při splnění následujících podmínek je navíc každý Účastník zároveň zařazen do slosování o 

30 příručních skořepinových kufrů: 

a) v žádosti o Účet do pole „Promo akce“ uvede heslo „SVET“, 
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b) splní podmínky kapitoly III odst. 2 bodů a), b) a c) těchto Pravidel,  

6. Losování o 30 příručních kufrů proběhne nejpozději do 7 dní od ukončení Akce. 

7. Výherci kufrů budou kontaktování e-mailem a telefonicky. 

8. Kufr bude výherci předán na jednom z obchodních míst mBank nejpozději do 30 dní ode dne 

losování. 

 

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 26. 5. 2019 
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