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PRAVIDLA AKCE 

„mSpoření s vyšší sazbou a bonusem 500 Kč pro nové klienty - eHUB“ 

(dále jen „Pravidla“) 
  

I Pořadatel 

1. Akce „mSpoření s vyšší sazbou  a bonusem 500 Kč pro nové klienty - eHUB“ (dále 
jen „Akce”) je pořádána společností mBank S.A., se sídlem ul. Prosta 18, 00-850 Varšava, 
Polská republika, zapsaná ve Vnitrostátním soudním rejstříku (KRS) Rejstříku podnikatelů 

vedeném u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XIII. hospodářské oddělení, pod číslem 
KRS0000025237, REGON: 001254524, s úplně splaceným základním kapitálem, jehož 
výše k 1.1.2021 je 169.401.468 PLN, vykonávající bankovní činnost na území České 

republiky prostřednictvím pobočky banky mBank S.A., organizační složka, se sídlem 
Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 27943445, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. A 58319 (dále jen „mBank“).  

  
II Účast v Akci 

1. Účastník Akce je zájemce, který podá žádost o účet mKonto (dále jen „Účet“) od 1. 1. 

2022 do 28. 2. 2022 (dále jen „Účastník“).  
2. Každý Účastník může tuto Akci využít pouze jednou.  

  

III Pravidla a doba trvání Akce 

1.  Akce probíhá v období od 1. 1. 2022 do otevření 2.000 Účtů, nejdéle však do 28. 2. 
2022 (dále jen „Doba trvání Akce“).  

  
2.Do Akce jsou zařazeni Účastníci, kteří splní následující podmínky v Době trvání Akce:   
• Neměli otevřený Účet od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.  

• Podají žádost o zřízení Účtu prostřednictvím společnosti eHUB.cz s.r.o., IČO: 24818569, 
se sídlem Tusarova 877/56, 170 00 Praha 7 a uzavřou Smlouvu o vedení Účtu v Době 
trvání Akce, v níž současně uvedou kód „ZIMA“ v poli promo akce a požádají 

o mSpoření v Době trvání Akce.  
• 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).  

• Není proti nim v Době trvání Akce vedeno řízení o výkonu rozhodnutí, exekuční ani 

insolvenční řízení.   
• V Žádosti neuvedli e-mail či telefon, které má v systému registrovány existující klient 
mBank.  

  
3.V případě splnění podmínek podle předchozího bodu má Účastník nárok na:  
• Odměnu 500 Kč pokud v Době trvání Akce si nainstaluje mobilní aplikaci 

mBank, spáruje ji se svým nově otevřeným Účtem a bude mít minimálně jednu příchozí 
transakci na mSpoření, které si založil spolu s Účtem.  

• Zvýhodněnou úrokovou sazbu dle úrokového lístku mBank do limitu 200.000 Kč na 

první cíl u mSpoření do odvolání. Při překročení limitu 200.000 Kč bude zůstatek úročen 
sazbou 0,01 % p.a. mBank může zvýhodněnou úrokovou sazbu snížit, oznámí-li to 
Účastníkům Akce alespoň 2 měsíce předem e-mailovou zprávou, případně za podmínek 

upravených v čl. 1.11.6 Všeobecných obchodních podmínek pro zakládání a vedení účtů 
fyzických osob.  

  

Odměna bude vyplácena Účastníkovi na nově zřízený Účet nejpozději do 60 dní od 
splnění příslušné podmínky.  

  

4. Akci není možné kombinovat s jinými marketingovými nabídkami mBank.   
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IV Osobní údaje 

1. Vyhlašovatel akce - mBank je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně údajů) (dále jen "GDPR") a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů (dále jen "zákon o zpracování osobních údajů") správcem osobních 
údajů.   

2. Účastník akce dobrovolným splněním podmínek soutěže bere na vědomí, že mBank je 
ve smyslu GDPR a zákona o zpracování osobních údajů oprávněna zpracovávat jeho osobní 
údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to 

za účelem organizace akce, prověření platné účasti v akci a vyhlášení akce, a to po dobu 
trvání akce a 6 měsíců po skončení akce.  
3. Další informace o právech účastníka akce jako subjektu údajů a podrobnostech 

zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách 
mBank https://www.mbank.cz/informace-k-produktum/info/bezpecnost/ochrana-
osobnich-udaju.html.   

   
V Reklamace 

1. Reklamace související s účastí na Akci mohou Účastníci Akce podávat dle Reklamačního 

řádu mBank.   
2. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení, korespondenční adresu a číslo podané 
žádosti, resp. smlouvy a také přesný popis důvodu reklamace.   

Reklamaci lze uplatnit maximálně do 30 dnů po uplynutí lhůty, ve které měly být splněny 
podmínky Akce.   

  

VI Závěrečná ustanovení 
1. Tato Pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách mBank na 
adrese www.mbank.cz.  

2. Účastí v Akci vyjadřuje Účastník svůj souhlas s pravidly Akce a zavazuje se je plně 
dodržovat. Účast v Akci ani odměny není možné vymáhat právní cestou.  

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.  
 

  

V Praze, dne 20. 12. 2021  
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