
 

  

               

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, vykonávající bankovní činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky banky mBank S.A., 
organizační složka, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, IČ: 27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319 

mBank CZ 
PRAVIDLA AKCE  

„Až 500 Kč na mKonto pro děti“ 
(dále jen „Pravidla“) 

 
I Pořadatel 

 
1. Akce „Až 500 Kč na mKonto pro děti” (dále jen „Akce”) je pořádána pobočkou zahraniční banky mBank S.A., 

organizační složka, sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, IČ: 27943445 (dále jen „mBank“). 
 

II Podmínky účasti v Akci 
 

1. Účastníkem Akce je zájemce, který podá žádost o účet mKonto pro děti v období od 15. 10. 2019 do  
30. 11. 2019 a uzavře Smlouvu o vedení účtu v mBank, a který zároveň nemá zřízený účet mKonto pro 
děti k 14. 10. 2019 včetně (dále jen „Účastník“). Každý Účastník může tuto Akci využít pouze jednou. 

 
III Pravidla a doba trvání Akce 

 
1. Akce probíhá v období od 15. 10. 2019 do 30.11. 2019 nebo do otevření 1 000 nových běžných účtů mKonto 

pro děti, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve (dále jen „doba trvání Akce“). 
2. Do Akce jsou zařazeny účty, které splňují následující podmínky: 

 Na nově otevřený běžný účet mKonto pro děti bude připsána příchozí platba/platby v libovolné výši v době 
trvání Akce. Za tyto příchozí platby bude Účastníkovi vyplacena odměna ve stejné výši, maximálně 
však 500 Kč (slovem „pětsetkorunčeských“).  

 Do příchozích plateb se nezapočítávají takové, které jsou prováděny mezi vlastními účty Účastníka v rámci 
mBank.  

3. Odměna je vyplácena Účastníkovi na nově otevřený běžný účet mKonto pro děti po splnění všech podmínek, 
nejpozději však do 5.12.2019.  

4. Akci lze kombinovat s jinými akcemi realizovanými 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, 

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 14. 10. 2019 
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Dodatek č. 1 k Pravidlům akce „Až 500 Kč na mKonto pro děti“ 

 
 
I. Předmět dodatku 

1. mBank S. A., se sídlem 00-950, Warszawa, ul. Senatorska 18, Polská republika, zapsaná ve 
Vnitrostátním soudním rejstříku (KRS), č. zápisu KRS0000025237, REGON: 001254254, 
podnikající v České republice prostřednictvím mBank S. A., organizační složky, se sídlem 
Pernerova 691/42, 186 00, Praha 8 – Karlín IČ: 27943445, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319 (dále jen „mBank“), tímto 
dodatkem mění Pravidla akce „Až 500 Kč na mKonto pro děti“ (dále jen „Pravidla“) tak, že: 

1.1. První věta článku II. odst. 1 Pravidel nově zní: „Účastníkem Akce je zájemce, který podá 
žádost o účet mKonto pro děti v období od 15.10.2019 do 12.12.2019 a uzavře Smlouvu 
o vedení účtu v mBank do 15.12.2019, a který zároveň nemá zřízený účet mKonto pro děti 
k 14.10.2019 včetně (dále jen „Účastník“). 

1.2. Článek III. odst. 1 Pravidel nově zní: „Akce probíhá v období od 15.10.2019 do otevření 
1 000 nových běžných účtů mKonto pro děti, nejdéle však do 12.12.2019 (dále jen „doba 
trvání Akce“).“ 

1.3. Článek III. odst. 3 Pravidel nově zní: „Odměna je vyplácena Účastníkovi na nově otevřený 
běžný účet mKonto pro děti po splnění všech podmínek, nejpozději však do 23.12.2019.“ 

2. Ostatní ustanovení Pravidel zůstávají nezměněna. 

 
II. Platnost a účinnost změn  

1. Tento dodatek je platný a účinný od 1. 12. 2019. 

 
V Praze dne 30. 11. 2019 
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Dodatek č. 2 k Pravidlům akce „Až 500 Kč na mKonto pro děti“ 
 
I. Předmět dodatku 
 
1. mBank S. A., se sídlem 00-950, Warszawa, ul. Senatorska 18, Polská republika, zapsaná ve 
Vnitrostátním soudním rejstříku (KRS), č. zápisu KRS0000025237, REGON: 001254254, podnikající 
v České republice prostřednictvím mBank S. A., organizační složky, se sídlem Pernerova 691/42, 
186 00, Praha 8 – Karlín IČ: 27943445, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl A, vložka 58319 (dále jen „mBank“), tímto dodatkem mění Pravidla akce „Až 500 Kč 
na mKonto pro děti“ (dále jen „Pravidla“) tak, že: 
 
1.1. První věta článku II. odst. 1 Pravidel nově zní: „Účastníkem Akce je zájemce, který podá žádost 
o účet mKonto pro děti v období od 15. 10. 2019 do 12. 12. 2019 a uzavře Smlouvu o vedení 
účtu v mBank do 12.1. 2020, a který zároveň nemá zřízený účet mKonto pro děti k 14.10.2019 
včetně (dále jen „Účastník“). 
 
1.2. Článek III. odst. 1 Pravidel nově zní: „Akce probíhá v období od 15. 10. 2019 do otevření 1 000 
nových běžných účtů mKonto pro děti, nejdéle však do 12. 1. 2020 (dále jen „doba trvání Akce“).“ 
 
1.3. Článek III. odst. 3 Pravidel nově zní: „Odměna je vyplácena Účastníkovi na nově otevřený 
běžný účet mKonto pro děti po splnění všech podmínek, nejpozději však do 28. 2.2020.“ 
 
2. Ostatní ustanovení Pravidel zůstávají nezměněna. 
 
II. Platnost a účinnost změn 
 
1. Tento dodatek je platný a účinný od 16. 12. 2019. 
 

V Praze dne 16. 12. 2019 
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