PRAVIDLA AKCE

„Odměna 1 500 Kč pro nové klienty“
(dále jen „Pravidla“)

I Pořadatel
1. Akce „Odměna 1 500 Kč pro nové klienty“ (dále jen „Akce”) je pořádána společností 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, podnikající v České republice prostřednictvím pobočky
mBank S.A., organizační složka, IČ: 279 43 445, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319 (dále jen „mBank“).

II Účast v Akci
1. Účastník Akce je zájemce, který podá žádost o zřízení účtu mKonto nebo mKonto #navlastnítriko od 1.
9. 2020 do 31. 12. 2020 (dále jen „Účastník“) a současně jeho mKonto nebomKonto #navlastnítriko
(dále jen „Účet“) bude otevřeno nejpozději do 31.12.2020.
2. Každý Účastník může tuto Akci využít pouze jednou.

III Pravidla a doba trvání Akce
1. Akce probíhá v období od 1. 9. 2020 do otevření 40 000 nových Účtů, nejdéle však do 31.12.2020 (dále jen
„Doba trvání Akce“).
2. Do Akce jsou zařazeni Účastníci, kteří splní následující podmínky:
2.1. Neměli otevřený Účet v období od 1. 9. 2019 do 31.8.2020, ani o otevření Účtu v tomto období
nepožádali.
2.2. Podají žádost o zřízení Účtu v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020.
2.3. Uzavřou Smlouvu o vedení Účtu u mBank do 31. 12. 2020.
2.4. V žádosti potvrdí, že se seznámili s podmínkami zpracování osobních údajů uvedenými v Informaci
o nakládání s osobními údaji klientů mBank (dostupné na webu mBank) a poskytnou souhlas se
zasíláním obchodních sdělení nejméně po Dobu trvání Akce.
2.5. Není proti nim v Době trvání Akce vedeno řízení o výkonu rozhodnutí, exekuční ani insolvenční řízení
(dále jen „Klient“)
2.6. V Žádosti neuvedli email či telefon, který má v systému registrován existující klient mBank.
3. Klientovi náleží:
3.1. odměna 500 Kč, pokud si do 7 dnů ode dne otevření Účtu nainstaluje mobilní aplikaci mBank a
spáruje ji se svým nově otevřeným Účtem,
3.2. odměna 500 Kč pokud je splněn bod 3.1 a zároveň provede 5 transakcí pomocí Apple Pay, Google
Pay, Garmin pay nebo Fitbit pay do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k otevření
Účtu,
3.3. odměna 500 Kč pokud je splněn bod 3.1 a zároveň provede 5 transakcí pomocí Apple Pay, Google
Pay, Garmin pay nebo Fitbit pay v průběhu druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k
otevření Účtu,
4. Odměna bude vyplácena Účastníkovi na nově otevřený Účet nejpozději do 60 dnů od splnění příslušné
podmínky.
5. V případě otevření nového společného účtu mKonto vzniká nárok na vyplacení odměny jen jedenkrát při
splnění příslušné podmínky, čili maximální výše odměny je 1 500 Kč (slovem „tisícpětstěkorunčeských“) na
jeden Účet.
6. Akci není možné kombinovat s jinými marketingovými nabídkami mBank.
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IV Závěrečná ustanovení
1. Tato Pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách mBank na adrese www.mbank.cz.
2. 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.
V Praze, dne 31. 8. 2020
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