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mBank S.A., se sídlem ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polsko, zapsaná v Celostátním 

soudním rejstříku (KRS) – Rejstříku podnikatelů vedeném u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, 

XII. hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237, REGON: 001254524, podnikající v 

České republice prostřednictvím pobočky mBank S.A., organizační složka, IČ: 279 43 445, se 

sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319 (dále jen „mBank“ nebo „Pořadatel“)  

 

tímto vyhlašuje: 

Pravidla a podmínky akce „mKlub I 2019“ 
 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Akce „mKlub I 2019“ (dále jen 

„Akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla této Akce, 

zmiňované a uváděné v propagačních materiálech Pořadatele, určených klientům mBank. Tato 

pravidla mohou být Pořadatelem pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto 

dokumentu.  

 

I. Úvodní ustanovení  

Akce probíhá v termínu od 23. 1. 2019 do 31. 3. 2019 nebo do otevření 5.000 nových účtů 

„mKonto #navlastnitriko“, dle toho která z těchto skutečností nastane dříve (dále jen „Doba 

konání Akce“).  

 

Akce probíhá jen na území České republiky a týká se jen činností, služeb a klientů Pořadatele.  

 

Akce je určena pro všechny stávající klienty Pořadatele, kteří mají v době své účasti na Akci 

zřízený účet „mKonto #navlastnitriko“ u mBank, dobrovolně se Akce účastní a dodržují její 

pravidla a není u nich naplněna žádná z podmínek, jež by jejich účast na Akci vylučovala (dále 

jen „Účastník“).  

 

Předmětem Akce je aktivita a snaha každého z Účastníků o získání co nejvyššího počtu dalších 

osob, které si na základě doporučení Účastníka nově zřídí účet „mKonto #navlastnitriko“.  

 

II. Účast v Akci  

Účastník může být pouze fyzická osoba starší 15 let, která je plně svéprávná, má v době konání 

Akce zřízený  účet „mKonto #navlastnitriko“ u mBank, a splňuje podmínky Akce stanovené 

těmito pravidly.  

 

Akce se mohou účastnit pouze ti Účastníci, kteří zcela splňují stanovené podmínky. Pořadatel 

Akce má právo výsledného i průběžného posouzení splnění stanovených podmínek Akce 

jednotlivými Účastníky.  

 

Osoby nesplňující podmínky účasti na Akci nebo jednající v rozporu s jejími pravidly se nemohou 

Akce účastnit a k jejich činnosti nemůže být při vyhodnocování Akce přihlíženo. Pokud by i přesto 

taková osoba obdržela od Pořadatele odměnu, např. v důsledku nepravdivých informací, které 

Pořadateli poskytla,  má povinnost odměnu vrátit Pořadateli.  

  

Účastník se k účasti na Akci připojuje bez nutnosti zvláštní registrace nebo přihlášení tím, že 

první z osob, která na základě jeho doporučení zažádá o zřízení účtu „mKonto #navlastnitriko“ 

u mBank, níže stanoveným způsobem při této žádosti uvede, že tak činí na základě doporučení 

tohoto Účastníka.  
 

III. Princip Akce  

Úkolem Účastníků je doporučit svým známým (kamarádům, přátelům, atd.)  účet „mKonto 

#navlastnitriko“ u Pořadatele tak, aby si tyto osoby v době konání Akce skutečně nově založily 

účet „mKonto #navlastnitriko“ u Pořadatele (dále jen „Zájemce“ či „Zájemci“). K doporučení 

může Účastník použít libovolného způsobu, avšak aby byl zařazen do Akce, musí Zájemce podat 

žádost o účet v době trvání Akce a Účastník musí dodržet tyto podmínky:  

1. způsob doporučení nesmí odporovat právnímu řádu České republiky,  
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2. způsob doporučení nesmí obsahovat nepravdivé nebo zkreslené informace o produktech 

Pořadatele nebo jiné nepravdivé, zkreslené či klamavé informace,  

3. způsob doporučení nesmí být jiným způsobem zakázaný, nevhodný nebo jinak v rozporu s 

dobrými mravy, 

4. musí být již v době doporučení klientem mBank a být majitelem účtu „mKonto 

#navlastnitriko“. 

  

IV. Odměny v akci  

1. Každý Účastník získá odměnu, pokud alespoň 1 Zájemce v průběhu trvání Akce uzavře 

smlouvu o zřízení účtu „mKonto #navlastnitriko“ s využitím registrace v systému mBank, 

přičemž toto doporučení Zájemce Pořadateli uvede níže stanoveným způsobem. Odměnou 

pro každého Účastníka za každého získaného Zájemce je 500 Kč (slovem 

„pětsetkorunčeských“). Zájemce získává odměnu ve smyslu platných pravidel akce „500 Kč 

na mKonto #navlastnitriko“ (případně mKonto).  

 

2. Za Zájemce, který uzavřel smlouvu o zřízení účtu „mKonto #navlastnitriko“ na základě 

doporučení Účastníka se považuje jen Zájemce, u kterého jsou splněny tyto podmínky:  

 

a) Zájemce podal úplnou žádost o zřízení účtu „mKonto #navlastnitriko“ prostřednictvím 

systému mBank na internetu, v mobilní aplikaci mBank nebo obchodním místě mBank  a 

pro potvrzení, že tak činí na základě doporučení, zadal do pole „PROMO akce“ unikátní 

identifikační znak daného Účastníka; tímto unikátním identifikačním znakem je číslo 

mobilního telefonu Účastníka evidované pro potřeby komunikace u Pořadatele ve formátu 

00420xxxxxxxxx. Právě uvedení tohoto čísla se považuje za potvrzení doporučení 

Účastníka; na případné pozdější reklamace či sdělení Zájemce či Účastníka nemusí být 

Pořadatelem brán zřetel. 

b) Zájemce v žádosti poskytnul souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Zájemce bere na 

vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a že svůj souhlas může kdykoliv bezplatně 

odvolat zasláním vlastnoručně podepsaného písemného oznámení na adresu mBank. 

mBank jakožto správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES, oznamuje, že v bankovním souboru dat budou zpracovávány osobní údaje 

Zájemce v souvislosti s využíváním Akce a využíváním jiných služeb poskytovaných 

mBank.  

c) Na základě uvedené žádosti Zájemce bylo možné Pořadatelem vystavit Smlouvu o zřízení 

účtu „mKonto #navlastnitriko“ a tuto Smlouvu Zájemce s Pořadatelem platně uzavřel 

nejdéle do 30 dní od podání žádosti.  

d) Smlouva uzavřená podle předchozí podmínky bude trvat alespoň po celou zbývající dobu 

trvání Akce. Po dobu trvání Akce žádná ze smluvních stran neučiní žádný krok k jejímu 

ukončení. 

e) Zájemce v Žádosti neuvedl do pole „Číslo mobilního telefonu“ telefonní číslo, které má 

v systému zaregistrováno stávající klient mBank. 

f) Zájemce v Žádosti neuvedl do pole „E-mail“ e-mail, který má v systému zaregistrován 

stávající klient mBank. 

g) Pro vyloučení pochybností se má za to, že Účastník, který neměl a ani nemá zřízený účet 

„mKonto #navlastnitriko“, si ho nemůže zřídit na základě svého doporučení. 

 

3. Zájemce se může zúčastnit Akce pouze jednou – uzavřít smlouvu o zřízení účtu „mKonto 

#navlastnitriko“ - a může uvést nejvíce jednoho Účastníka. 

4. Pro každého Účastníka je stanoven maximální limit 6 nových účtů na jednoho Účastníka. V 

případě, že Pořadatel eviduje více než 6 doporučení na Účastníka, nárok na odměnu vzniká 

za prvních šest účtů, u kterých byly nejdříve splněny všechny podmínky Akce. Maximální 

výše odměny na jednoho Účastníka je 3 000 Kč.  

 

 

V. Vyhodnocení Akce, předání odměn 
Odměna je vyplácena Účastníkům nejpozději 30. 6. 2019.  
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 Odměna je vyplácena Účastníkům na otevřený účet „mKonto #navlastnitriko“ (v některých 

případech i na mKonto) po splnění jednotlivých podmínek uvedených v článku IV. těchto pravidel, 

pro získání odměny není potřeba dodržet pořadí uvedené v čl. IV. 

 

Pořadatel Akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek 

stanovených pro získání odměny v Akci. Odměnu nemohou získat Účastníci, kteří nesplní byť jen 

částečně stanovené podmínky pro účast v Akci nebo její pravidla jiným způsobem poruší. V 

případě, že je identifikační znak pro tuto Akci (mobilní telefon Účastníka u Pořadatele) 

registrován u více účtu „mKonto #navlastnitriko“, získává nárok na odměnu právě ten Účastník, 

který se v mBank registroval dříve.  

 

VI. Povinnosti výherce  

Účastí v Akci vyjadřuje Účastník svůj souhlas s pravidly Akce a zavazuje se je plně dodržovat. 

Účast v Akci ani odměny není možné vymáhat právní cestou.  

 

VII. Reklamace  

Reklamace související s účastí na Akci mohou Účastníci Akce podávat dle Reklamačního řádu.  

 

Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení, korespondenční adresu a číslo podané žádosti, resp. 

smlouvy (GAO) a také přesný popis důvodu reklamace.  

 

Reklamaci lze uplatnit maximálně 30 dnů po uplynutí lhůty, ve které měly být splněny podmínky 

Akce. 

 

VIII. Další ujednání  

Akci je možné kombinovat s jinými marketingovými nabídkami Pořadatele.  

 

Úplné a aktuální znění pravidel Akce je k dispozici na internetových stránkách Pořadatele.  

 

Pořadatel Akce si vyhrazuje právo kdykoliv libovolně pozměnit nebo upravit pravidla Akce či Akci 

úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. O zrušení Akce bude informovat na 

webových stránkách www.mbank.cz. 

  

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zahájení Akce.  

 

V Praze, dne 21. 1. 2019 

http://www.mbank.cz/

