
 

 
Pravidla marketingové akce pro mPůjčku, mPůjčku Plus a Půjčku Pro 

s pojištěním schopnosti splácet 
 

Půjčka s úrokovou sazbou 7,9 % p.a. a pojištěním schopnosti splácet 
 

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 „Pořadatel“). 
 

II. Termín a místo konání akce 
Marketingová akce (dále jen „Akce“) probíhá od 25.5.2017 do odvolání (dále jen 

„Období akce“) 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 s mBank Smlouvu o hotovostním úvěru mPůjčka, mPůjčka Plus  
nebo Půjčka Pro, dále jen „Smlouva“, a 

- požádá o Pojištění schopnosti splácet ve Variantě A nebo Variantě B (dále 

jen „Pojištění“), dále jen „Účastník akce“. 
 

IV. Pravidla zvýhodnění úrokové sazby 
Účastník akce, který splní podmínky akce uvedené v čl. III., získá na úvěru slevu 
na roční úrokové sazbě, přičemž nová výše roční úrokové sazby bude 7,9 % p.a. 

 
Pokud dojde v průběhu trvání Smlouvy ke zrušení Pojištění, navýší se úroková 

sazba na původní výši před sjednáním Pojištění. 
 
Vztah k ostatním nabídkám: 

 při využití nabídky „Přeneste si půjčku do mBank a snížíme vám úrok o 2%“ 
o je možné zřídit si Pojištění, 

o může být úroková sazba snížena na nejnižší hranici 7,9 % p.a. 
 

 při využití nabídky „Garance nejlevnější půjčky od podání žádosti po celou 

dobu splácení“ bude Roční Procentní Sazba Nákladů (dále jen „RPSN“) 
snižována dle Pravidel nabídky „Garance nejlevnější půjčky od podání 

žádosti po celou dobu splácení“. 
 

V. 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 nejsou oprávněni požadovat namísto odměny jakékoliv jiné plnění. 

Pořadatel tímto není vůči účastníkům Akce jinak zavázán a ti nemají nárok na 



 

jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 
Vymáhání účasti na Akci či odměn právní cestou je vyloučeno. 

 
Pořadatel Akce si vyhrazuje právo vyloučit z Akce Účastníka akce, u kterého 

vznikne důvodné podezření, že jeho konání je v rozporu s ustanoveními 
všeobecných právních předpisů, těmito pravidly marketingové akce, všeobecnými 

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

 

V Praze 24.5.2017 

  



 

Dodatek č. 1 k Pravidlům marketingové akce pro mPůjčku, mPůjčku Plus 
a Půjčku Pro s pojištěním schopnosti splácet platným od 25. 5. 2018 

 
Půjčka s úrokovou sazbou 7,9 % p.a. a pojištěním schopnosti splácet 

 
 

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 „Pořadatel“). 
 

 
II. Předmět dodatku  

 
1. Na základě rozhodnutí mBank v souladu s čl. V Pravidel se mění čl. II. Termín a 

místo konání Akce následovně: 

 
Marketingová akce (dále jen „Akce“) probíhá od 25. 5. 2017 do 31. 7. 2018 (dále 

jen „Období akce“) na území České republiky. 
 

III. Platnost a účinnost změn   

  

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

  

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

mBank www.mBank.cz.   

  

  

V Praze dne 30. 7. 2018 


