
 

  

               
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 - Karlín, IČ: 
27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319 

Garance nejlevnější půjčky   

od podání žádosti po celou dobu splácení  

Pravidla marketingové 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 se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00, Praha 8 – Karlín IČ: 
27943445 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 

vložka 58319 (dále jen „mBank“).  
  

  

II. Termín a místo konání akce  
Marketingová akce (dále jen „akce“) probíhá v období od 15.7.2016 až do odvolání (dále 
jen „soutěžní období“).  

  

  

III. Účastníci akce, podmínky akce  

Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny níže 
uvedené podmínky, tj. která:  
 podá v průběhu soutěžního období žádost o mPůjčku Plus v mBank a zároveň předloží 

i nabídku, návrh smlouvy nebo smlouvu pro bezúčelový nezajištěný spotřebitelský 

úvěr (dále jen „Úvěr“) od jiné banky či pobočky zahraniční banky (dále jen „Jiná 

instituce“), který je platný v den doložení této nabídky, návrhu smlouvy nebo smlouvy 

(dále jen „Návrh“) a nabídka nebo návrh smlouvy není v den doložení starší než 1 

měsíc anebo  

 k existující načerpané mPůjčce Plus v průběhu celé doby splatnosti půjčky požádá o 

změnu roční procentní sazby nákladů (dále jen „RPSN“) a zároveň doloží Návrh k 

Úvěru od Jiné instituce, který je platný v den doložení tohoto Návrhu a nabídka nebo 

návrh smlouvy není v den doložení starší než 1 měsíc  

 podepíše smlouvu nebo mu bude jednostrane oznámená nová RPSN a úroková sazba  

 v současnosti není ve zpoždění se splátkou úvěru nebo po splatnosti s jakýmkoli jiným 

závazkem vůči mBank  

  

Návrh od Jiné instituce musí splňovat tyto náležitosti:  
 bude na hlavičkovém papíře Jiné instituce  

 bude podepsaný Jinou institucí  

 bude obsahovat jméno a příjmení osoby, která tento Návrh vystavila  

 bude vystaven pro stejnou částku (s tolerancí +/- 10%), která zbývá ke dni vystavení 

Návrhu u mPůjčky Plus v mBank splatit  

 bude obsahovat jméno, příjmení a trvalou adresu žadatele  

 bude vystaven pro stejnou osobu/osoby, na kterou je vedena mPůjčka Plus  nebo 

která žáda o mPůjčku Plus v mBank  

 bude vystaven na stejný počet let jako je doba do konce splatnosti mPůjčky Plus v 

mBank. V případě, že doba do konce splatnosti mPůjčky Plus nebude v celých letech, 

klient může doložit nabídku s dobou splatnosti zaokrouhlenou na celé roky nahoru.  

 bude obsahovat roční procentní úrokovou sazbu i RPSN  
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 není vystaven na zaměstnanecký úvěr v dané instituci  

 nejde o dočasnou limitovanou marketingovou nabídku dané instituce  

  

  

  

 

 

Seznam akceptovatelných Jiných institucí:  

Air bank, a.s.  
Česká spořitelna, a.s.  

Československá obchodní banka, a.s.  
CETELEM ČR, a.s.  
Citibank Europe plc. organizační složka   

Cofidis, s.r.o.  
Credium, a.s.  

Equa bank, a.s.  
Essox, s.r.o.  
Evropsko-ruská banka, a.s.  

Expobank CZ, a.s.  
Fio banka, a.s.  

GE Money Bank, a.s.  
Home Credit, a.s.  
Komerční banka, a.s.  

Oberbank AG pobočka Česká republika 
Provident Financial, s.r.o.  

Raiffeisenbank, a.s.  
Sberbank CZ, a.s.  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  

Waldviertler Sparkasse Bank AG  
ZUNO BANK AG, organizační složka  

  

V případě nesplnění všech náležitostí nárok na snížení sazby RPSN nevzniká. 
mBank si vyhrazuje právo vyžádat si originál Návrhu od Jiné instituce.  

  

  

IV. Snížení sazby RPSN  

Účastník akce, který splní podmínky akce uvedené v čl. III., obdrží od mBank sazbu RPSN 
pro mPůjčku Plus o 0,2% nižší než tu, kterou doloží v Návrhu od Jiné instituce. Sazba 
bude klientovi snížena od začátku splácení úvěru nebo od následující měsíční splátky po 

měsíci, kdy bude klientovi jednostrane oznámená změna. Úroky zaplacené klientem do 
tohoto data nebudou vráceny zpět.  

  

V. Odměna  

Minimální výše sazby RPSN, kterou může mBank klientovi nabídnout je ve výši 4,8%.  
  

VI. 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 akce nejsou 
oprávněni požadovat namísto odměny jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči 
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účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany 
pořadatele, než jaká jsou uvedená v těchto pravidlech. Vymáhání účasti na akci či odměn 

z ní plynoucí právní cestou je vyloučeno.  
  

mBank si vyhrazuje právo vyloučit z akce účastníka akce, u kterých vznikne důvodné 

podezření, že jejich konání je v rozporu s ustanoveními všeobecnými právními předpisy, 
těmito podmínkami akce, všeobecnými obchodními podmínkami či obchodními 

podmínkami pro příslušný produkt anebo v rozporu s dobrými mravy.  
  

Případné dotazy zasílejte na kontakt@mbank.cz.  

  

  

V Praze dne 14.7.2016  
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Dodatek č. 1 k Pravidlům marketingové akce  

Garance nejlevnější půjčky po celou dobu splácení 

platným od 15.7.2016  

  

  

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 se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00, Praha 8 – Karlín IČ: 
27943445 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 

vložka 58319 (dále jen „mBank“), tímto vyhlašuje, že prostřednictvím tohoto Dodatku se 
mění Pravidla a podmínky akce „Garance nejlevnější půjčky po celou dobu splácení“ ze 
dne 14.7.2016 (dále jen „Pravidla“) následovně:   

  

  

II. Předmět dodatku   

1. Na základě rozhodnutí mBank v souladu s čl. VI. Pravidel se doplňuje čl. III. Účastníci 
akce, podmínky akce a IV. Snížení sazby RPSN následovně:  
  

  

III. Účastníci akce, podmínky akce  
Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny níže 

uvedené podmínky, tj. která   
 podá v průběhu soutěžního období žádost o mPůjčku Plus v mBank a zároveň  

 v případě nového bezúčelového nezajištěného spotřebitelského úvěru (dále jen 

„Úvěr“) předloží nabídku, návrh smlouvy nebo smlouvu od jiné banky či pobočky 

zahraniční banky (dále jen „Jiná instituce“), který je platný v den doložení této 

nabídky, návrhu smlouvy nebo smlouvy (dále jen „Návrh“) a nabídka nebo návrh 

smlouvy není v den doložení starší než 1 měsíc,   

 v případě již stávajícího Úvěru v Jiné instituci předloží platnou smlouvu 

uzavřenou s Jinou institucí  

  

  

Návrh od Jiné instituce musí splňovat tyto náležitosti:  
 nebude informativní nabídkou nebo orientační kalkulací, ale závaznou nabídkou 

parametrů úvěru pro klienta  

  

  

IV. Snížení sazby RPSN  
Účastník akce, který splní podmínky akce uvedené v čl. III., obdrží od mBank sazbu 
RPSN pro mPůjčku Plus o 0,2% nižší než tu, kterou doloží v Návrhu od Jiné instituce. 

Sazba bude klientovi snížena od začátku splácení úvěru nebo od následující měsíční 
splátky po měsíci, kdy bude klientovi jednostrane oznámená změna. Úroky zaplacené 

klientem do tohoto data nebudou vráceny zpět.   
Účastník akce má nárok na získání snížené RPSN v případě, že RPSN u jiné banky je 
stanovena za stejných podmínek jako bude mít klient při mPůjčce Plus, tj.:  

 pokud Účastník akce požádá o mPůjčku Plus s pojištěním schopnosti splácet 

(dále jen „Pojištění“), RPSN u jiné banky musí rovněž zahrnovat Pojištění,  
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 pokud v RPSN od jiné banky nebude zahrnuto Pojištění, při výpočtu snížené 

RPSN při mPůjčce Plus s Pojištěním nebudou zahrnuté náklady spojené s 

pojištěním schopnosti splácet.  

  

  

2. Ostatní ustanovení Pravidel zůstávají nezměněna.   

  

   

3. Platnost a účinnost změn   
  

Tento Dodatek je platný a účinný od 10. 5. 2017.   

  

Úplné znění Pravidel a tohoto Dodatku je k dispozici na internetových stránkách mBank 

www.mBank.cz.   

  

  

V Praze dne 9. 5. 2017  
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Dodatek č. 2 k Pravidlům marketingové akce  

Garance nejlevnější půjčky po celou dobu splácení 

platným od 15.7.2016  

  

  

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 se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00, Praha 8 – Karlín IČ: 
27943445 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 

vložka 58319 (dále jen „mBank“), tímto vyhlašuje, že prostřednictvím tohoto Dodatku se 
mění Pravidla a podmínky akce „Garance nejlevnější půjčky po celou dobu splácení“ ze 
dne 14.7.2016 (dále jen „Pravidla“) následovně:   

  

  

1. Předmět dodatku   

Na základě rozhodnutí mBank v souladu s čl. VI. Pravidel se  mění čl. II. Termín a místo 
konání akce a čl. III. Účastníci akce, podmínky akce, pokud jde o možné účastníky akce, 
následovně:  

 
II. Termín a místo konání akce  

Marketingová akce (dále jen „akce“) probíhá v období od 15.7.2016 do 31. 7. 2018 (dále 
jen „soutěžní období“) na území České republiky.  

 

  

III. Účastníci akce, podmínky akce  
Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny níže 

uvedené podmínky, tj. která   
 

 uzavřela smlouvu o mPůjčce Plus a načerpala mPůjčku Plus během soutěžního období, 

a v průběhu celé doby splatnosti půjčky požádá o změnu roční procentní sazby 

nákladů (dále jen „RPSN“), a zároveň doloží platnou nabídku úvěru nebo platný návrh 

smlouvy o úvěru od jiné instituce, která/který není v den doložení starší než 1 měsíc 

 podepíše dodatek ke smlouvě o mPůjčce Plus nebo jí bude jednostranně oznámena 

nová RPSN a úroková sazba 

 v současnosti není ve zpoždění se splátkou úvěru nebo po splatnosti s jakýmkoli jiným 

závazkem vůči mBank. 

 

Návrh od Jiné instituce musí splňovat tyto náležitosti:  
 bude na hlavičkovém papíře Jiné instituce  

 bude podepsaný Jinou institucí  

 bude obsahovat jméno a příjmení osoby, která tento Návrh vystavila  

 bude vystaven pro stejnou částku (s tolerancí +/- 10%), která zbývá ke dni vystavení 

Návrhu u mPůjčky Plus v mBank splatit  

 bude obsahovat jméno, příjmení a trvalou adresu žadatele  

 bude vystaven pro stejnou osobu/osoby, na kterou je vedena mPůjčka Plus  nebo 

která žáda o mPůjčku Plus v mBank  
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 bude vystaven na stejný počet let jako je doba do konce splatnosti mPůjčky Plus v 

mBank. V případě, že doba do konce splatnosti mPůjčky Plus nebude v celých letech, 

klient může doložit nabídku s dobou splatnosti zaokrouhlenou na celé roky nahoru.  

 bude obsahovat roční procentní úrokovou sazbu i RPSN  

 není vystaven na zaměstnanecký úvěr v dané instituci  

 nejde o dočasnou limitovanou marketingovou nabídku dané instituce  

 nebude informativní nabídkou nebo orientační kalkulací, ale závaznou nabídkou 

parametrů úvěru pro klienta  

 
Seznam akceptovatelných Jiných institucí:  

Air bank, a.s.  

Česká spořitelna, a.s.  
Československá obchodní banka, a.s.  
CETELEM ČR, a.s.  

Citibank Europe plc. organizační složka   
Cofidis, s.r.o.  

Credium, a.s.  
Equa bank, a.s.  

Essox, s.r.o.  
Evropsko-ruská banka, a.s.  
Expobank CZ, a.s.  

Fio banka, a.s.  
GE Money Bank, a.s.  

Home Credit, a.s.  
Komerční banka, a.s.  
Oberbank AG pobočka Česká republika 

Provident Financial, s.r.o.  
Raiffeisenbank, a.s.  

Sberbank CZ, a.s.  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Waldviertler Sparkasse Bank AG  

ZUNO BANK AG, organizační složka  
  

V případě nesplnění všech náležitostí nárok na snížení sazby RPSN nevzniká. 

mBank si vyhrazuje právo vyžádat si originál Návrhu od Jiné instituce.  
 

  

2. Ostatní ustanovení Pravidel zůstávají nezměněna.   
  

   

3. Platnost a účinnost změn   
  

Tento Dodatek je platný a účinný od 30. 7. 2018.   

  

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

  

  

V Praze dne 24. 7. 2018  
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Dodatek č. 3 k Pravidlům marketingové akce  

Garance nejlevnější půjčky po celou dobu splácení 

platným od 15.7.2016  

  

  

 

1. Předmět dodatku   

 
Z důvodu změny sídla banky se mění adresa Organizátora v odstavci č. I. následovně:  

 
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 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 „mBank“). 
 

  

2. Ostatní ustanovení Pravidel zůstávají nezměněna.   
  

   

3. Platnost a účinnost změn   
  

Tento Dodatek je platný a účinný od 19. 11. 2018.   

  

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

  

  

V Praze dne 15. 11. 2018  

 

 
 


