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 zahraniční banky mBank S.A.,
organizační složka, se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, IČO: 27943445, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319, kterou zastupuje:
------------------------------------------------------------------------------------------,
(dále jen „mBank”),
a pan/ paní
Osobní údaje žadatele:
Jméno a příjmení:
Rodné číslo / datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Druh dokladu totožnosti:
Série a číslo dokladu totožnosti:

(dále jen „Klient”)
(mBank a Klient společně též jako „Strany“, případně jednotlivě jako „Strana“) uzavřeli tuto:

Smlouvu o vedení účtu u mBank
(dále jen „Smlouva“)
Strany se dohodly takto:
I. Zřízení a vedení účtu
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Touto Smlouvou se mBank zavazuje zřídit a vést pro Klienta účet specifikovaný v „Potvrzení o zřízení účtu”, a to v
měně a ke dni, které je v „Potvrzení o zřízení účtu“ uvedeno.

Touto Smlouvou se mBank zavazuje pro Klienta umožnit přijímat peněžní prostředky na účet zřízený touto Smlouvou, umožnit
peněžní prostředky z účtu vybírat nebo provádět převody peněžních prostředků z účtu nebo na účet.

Peněžní prostředky uložené na účtu jsou úročeny způsobem a sazbou uvedenou v „Potvrzení o zřízení účtu”, ve
Všeobecných obchodních podmínkách pro zakládání a vedení účtů fyzických osob (dále jen „Podmínky“), případně v
Úrokovém lístku mBank, který je dostupný na internetových stránkách mBank: www.mbank.cz.
Klient je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na jeho účtu i prostřednictvím internetového bankovnictví mBank.
Podrobnosti nastavení a užívání internetového bankovnictví mBank jsou uvedeny v samostatných dokumentech, které
jsou klientovi k dispozici na internetových stránkách mBank.
mBank informuje Klienta o aktuálním zůstatku na účtu a o platebních transakcích provedených na účtu elektronicky
prostřednictvím internetového bankovnictví, mLINKY, nebo na elektronickou adresu (e-mailem), kterou klient mBank
za tím účelem sdělí.
Klient souhlasí se zasíláním měsíčních výpisů o změnách stavu jeho účtu u mBank, a o zůstatcích na nich na e-mailovou
adresu sdělenou mBank:
Žadatel č.1:
ANO
NE
II. Vydání a užívání platební karty

1.
2.
3.
4.

Strany se dohodly na vydání platební karty Klientovi k jeho účtu. mBank se zavazuje vydat Klientovi platební kartu na
jeho žádost a umožnit Klientovi užívat takto vydanou platební kartu v souladu s touto Smlouvou a Podmínkami.
Platební karta je vydána k účtu specifikovanému v „Potvrzení o zřízení účtu”.
Platební limity k platební kartě v českých korunách jsou Klientovi k dispozici na internetových stránkách mBank:
www.mBank.cz a Klient si je prostřednictvím Internetového bankovnictví může kdykoli změnit. Klient dále podpisem
této smlouvy prohlašuje, že se s nimi řádně seznámil ještě před uzavřením této smlouvy.
Doba trvání této Smlouvy ve vztahu k platební kartě skončí okamžikem skončení doby platnosti platební karty, ledaže
bude Klientovi vydána obnovená platební karta v souladu s Podmínkami.
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III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Závěrečná ustanovení

Ostatní práva povinnosti Stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Podmínkami.
Ceny služeb a úrokové sazby jsou uvedeny v aktuálně platném Sazebníku bankovních poplatků mBank (dále jen
„Sazebník“) a Úrokovém lístku mBank.
Klient svým podpisem pod touto Smlouvou potvrzuje, že Podmínky včetně Potvrzení o zřízení účtu a Sazebníku obdržel,
přečetl si je, souhlasí s nimi a zavazuje se těmito dokumenty řídit.
Klient svým podpisem pod touto Smlouvou současně potvrzuje, že mu byl ze strany mBank objasněn význam tohoto
článku III. této Smlouvy, tedy především význam Podmínek a odkazu na tyto Podmínky.
Změny nebo doplňky této Smlouvy vyžadují písemnou formu; postup pro změnu Podmínek je upraven v Podmínkách.
Klient prohlašuje, že všechny údaje uvedené v této Smlouvě jsou úplné a pravdivé, a souhlasí s tím, aby si mBank
jejich úplnost a správnost ověřila.
Klient byl poučen, že mBank shromažďuje, zpracovává a uchovává některé údaje vztahující se k jeho osobě, včetně
rodného čísla (dále jen „osobní údaje“), a to způsobem, v rozsahu, za účely, na dobu a za podmínek uvedených v
Informaci o nakládání s osobními údaji klientů mBank (dále jen „Informace“).Informace obsahuje, vedle informací o
zpracování osobních údajů klientů mBank, rovněž o poučení o právech Klienta v souvislosti s takovým zpracováním
osobních údajů mBank.
Klient tímto bere na vědomí, že mBank je jako banka povinna, resp. oprávněna, dle příslušných právních
předpisů zpracovávat některé osobní údaje Klienta bez jeho souhlasu, zejména za účelem splnění právních
povinností, které se na mBank jako banku vztahují, jakož pro splnění této Smlouvy, a že bez poskytnutí těchto osobních
údajů a jejich dalšího zpracování nelze produkty či služby mBank podle právních pře dpisů poskytnout.
Klient svým podpisem pod touto Smlouvou potvrzuje, že Informaci obdržel a seznámil se s ní, včetně
poučení o právech Klienta v souvislosti se zpracováním osobních údajů mBank.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž každá Strana obdrží po jednom stejnopisu. Tato Smlouva
nabývá účinnosti v okamžiku, kdy mBank obdrží Klientem podepsaný stejnopis této Smlouvy. Ve vztahu k platební
kartě vydané Klientovi nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy mBank obdrží žádost Klienta o vydání takové platební
karty.

Místo:_______________
Dne: ________________

_____________________________
Podpis Žadatele

______________________________
Razítko a Podpis bankovního poradce

(připojený podpis je pro mBank podpisovým vzorem)
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