
 

   
               

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 Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, IČ: 
27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319 

 
mBank CZ 

 
PRAVIDLA AKCE „Zdarma vklad hotovosti na mKonto Business” 

(dále jen „Pravidla“) 

 

I 
Pořadatel 

Akce týkající se běžného účtu pro fyzické osoby podnikatele “Zdarma vklad hotovosti na mKonto 
Business“, dále jen „Akce“ je pořádána společností mBank S.A. se sídlem Senatorska 18, Varšava, 
REGON: 001254524, zapsanou v KRS u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XII. hospodářské oddělení, 
pod číslem KRS0000025237, podnikající v České republice prostřednictvím mBank S.A., organizační 
složky, IČ: 279 43 445, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 58319, dále jen „mBank“. 

 
II 

Účast v Akci 
1. Akce je určena: 

Fyzickým osobám podnikatelům (dále jen „Podnikatelům“), kteří jsou klienty mBank a vlastní účet 
mKonto Business (dále jen „Účastník Akce“) a: 

a. vloží hotovost na svůj účet mKonto Business do výše 50.000 Kč přes pobočku České 
pošty, s.p. Poštovní poukázkou A 

b. do specifického symbolu pro platbu zadá IČ, které je vedeno k mKontu Business 
2. Akci lze kombinovat s jinými akcemi realizovanými mBank. 

 
3. Maximální počet vkladů hotovosti na mKonto Business v rámci této akce je jeden v rámci jednoho 

měsíce. Maximální částka vložená na mKonto Business přes pobočku České pošty, s.p. v rámci této akce 
je 50.000 Kč. 

 
Pro vyloučení pochybností se má za to, že klient může udělat jeden vklad hotovosti přes pobočku České 
pošty, s.p. v jednom měsíci. Tato částka může být maximálně 50.000 Kč. 

 
III 

Doba trvání Akce 
1. Akce probíhá v období od 1. 9. 2016 do odvolání. 

 
2. O ukončení Akce bude mBank informovat na stránkách mBank, na nichž byla zveřejněna pravidla Akce, 

ne později  než 14 dnů před termínem ukončení Akce. 
 

IV 
Pravidla Akce 

1. Principem Akce je umožnit mBank klientům mající mKonto Business jeden vklad hotovosti měsíčně na 
mKonto Business přes pobočky České pošty, s.p. max do výše 50.000 Kč přes Poštovní poukázku A. 
Náklady s tímto vkladem spojené poté klientovi proplatit zpět na mKonto Business. 
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2. Účastník akce je povinen do specifického symbolu v Poštovní poukázce A zadat IČ, které je vedeno 

k mKontu Business  
 

3. mBank vyplatí klientovi, který splní výše uvedené podmínky, v průběhu následujícího měsíce po měsíci, 
kdy byla hotovost připsána na účet mKonto Business, náklady spojené s tímto vkladem na pobočce 
České pošty, s.p. V případě vkladu hotovosti ve výši 1 Kč až 5 000 Kč bude vyplacena na mKonto Business 
částka ve výši 29 Kč, v případě vkladu hotovosti ve výši 5 001 Kč až 50 000 Kč bude vyplacena na mKonto 
Business částka ve výši 40 Kč. Tato částka se může změnit dle ceníku České pošty, s.p. 

 
V 

Reklamace 
1. Reklamace související s účastí na Akci mohou Účastníci Akce podávat písemně na adrese: mBank, 

oddělení zákaznické péče, Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8. 
 

2. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení, korespondenční adresu a deset posledních číslic účtu 
Účastníka Akce a také popis důvodu reklamace. 
 

3. Reklamaci lze podat také prostřednictvím mLinky na telefonním čísle 222 111 999 anebo mailem na 
adrese kontakt@mbank.cz, přičemž tyto reklamace musí obsahovat identifikační údaje reklamace 
uvedené v čl. V odst. 2 těchto pravidel. 
 

4. Reklamace budou vyřizovány dle platného Reklamačního řádu mBank. 
 

VI 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Pravidla představují jediný dokument stanovující podrobná Pravidla Akce. 
 

2. Tato Pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách mBank na adrese www.mBank.cz. 
 

3. 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. 
 

4. mBank bude archivovat dokumentaci týkající se Akce po dobu 4 let od data zahájení Akce. 
 

5. V případě porušení ustanovení těchto Pravidel Účastníkem Akce je mBank oprávněná jej z Akce vyloučit. 
Pokud klient odstoupí od příslušné smlouvy, ztrácí nárok na odměnu. 
 

6. Práva vyplývající z účastí na Akci nemohou být převedena na třetí osobu. 
 

7. Na právní vztahy neupravené těmito Pravidly se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku č. 
89/2012 Sb. V případě jakýchkoliv sporů se Účastníci a mBank zavazují, že je budou řešit vzájemnou 
dohodou. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto odměny jakékoliv jiné plnění. mBank tímto 
není vůči Účastníkům jinak zavázána a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany mBank, než jsou 
uvedena v těchto Pravidlech. 
 

http://www.mbank.cz/
http://www.mbank.cz/
http://www.mbank.cz/
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8. Pokud by se některá ustanovení těchto Pravidel stala neplatná nebo neúčinná v důsledku změny 

všeobecně závazných právních předpisů, použije se všeobecný právní předpis, který jim je svojí povahou 
a účelem nejbližší. 

 
 
  V Praze dne 30. 8. 2016 
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Oznámení o ukončení akce „Zdarma vklad hotovosti na mKonto Business” 
(dále jen „Rozhodnutí“) 

 

 
Akce týkající se běžného účtu pro fyzické osoby podnikatele “Zdarma vklad hotovosti na mKonto 
Business“, dále jen „Akce“ je pořádána společností mBank S.A. se sídlem Senatorska 18, Varšava, 
REGON: 001254524, zapsanou v KRS u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XII. hospodářské oddělení, 
pod číslem KRS0000025237, podnikající v České republice prostřednictvím mBank S.A., organizační 
složky, IČ: 279 43 445, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 58319, dále jen „mBank“. 

 

Tímto v souladu s čl. II. Pravidla akce „Zdarma vklad hotovosti na mKonto Business“ oznamuje, že: 

 

Akce „Zdarma vklad hotovosti na mKonto Business“, která byla vyhlášena 30. 8. 2016, bude ukončena 
ke dni 31. 12. 2017. 

 

Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti jeho zveřejněním.  

 

Úplné a aktuální znění Pravidel je k dispozici na internetových stránkách Pořadatele – 
http://www.mbank.cz 

 

Děkujeme všem zákazníkům, kteří se do akce zapojili. 
 
 

V Praze dne 27. 10. 2017 
 

http://www.mbank.cz/
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