
 

  

               
mBank S.A., se sídlem ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polsko, zapsaná v Celostátním soudním rejstříku (KRS) – Rejstříku podnikatelů 

vedenému Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XII. hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237, REGON: 001254524, vykonávající bankovní 

činnostna 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 

 

Prvn mPůjčka Plus s 0% úrokem na 24 měsíců  

Pravidla marketingové akce 

 

  

I. Pořadatel 
Pořadatelem je mBank S. A., se sídlem ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 

Polská republika zapsaná ve Vnitrostátním soudním rejstříku (KRS), č. zápisu 
KRS0000025237, REGON 001254254, podnikající v České republice prostřednictvím 

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 (dále jen „pořadatel“ nebo též „mBank“). 

  

 II. Termín a místo konání akce  

Marketingová akce (dále jen „Akce“) probíhá od 06. 03. 2019 do odvolání (dále jen 

„Období“) na území České republiky. 
  

 III. Účastník Akce 

Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny níže 
uvedené podmínky, tj. která: 
 

 podá v průběhu Období žádost o svou První mPůjčku Plus s 0% úrokem v mBank, 

její žádost bude následně schválena a úvěr poskytnut. 

 

IV. Pravidla Akce  
Účastník Akce splňující podmínky uvedené v čl. III. si může u své První mPůjčky Plus nově 

zvolit dobu trvání úvěru v délce 24 měsíců, přičemž ostatní parametry úvěru se nemění. 
  

V. Další ustanovení 

Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla Akce kdykoliv změnit, stejně jako její Období, 
tj. Akci zkrátit či bez náhrady ukončit. Jakákoliv změna či odvolání Akce musí být 
zveřejněny stejným způsobem jako tato pravidla. Účastník nemá nárok na jakékoliv jiné 

plnění či zvýhodnění ze strany pořadatele, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech. 
Účastník rovněž nemá právní nárok na účast na Akci. 

 

mBank si vyhrazuje právo vyloučit z Akce účastníka, u kterého vznikne důvodné 
podezření, že jeho jednání je v rozporu s platnými právními předpisy, těmito pravidly, 

všeobecnými obchodními podmínkami či obchodními podmínkami pro příslušný produkt 
anebo v rozporu s dobrými mravy. 
 

Aktuální znění pravidel Akce je vždy k dispozici na internetových stránkách mBank. 
  

Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu kontakt@mbank.cz. 
 
Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne zahájení Akce, tj. od 06. 03. 2019. 

 
 

V Praze dne 05. 03. 2019 
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