
 
 
 

 
 
  

   

 

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 

Pravidla marketingové akce  
Přeneste si půjčku do mBank a snížíme vám úrok o 2% 

 
 

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 „mBank“). 

 
II. Termín a místo konání akce 
Marketingová akce (dále jen „akce“) probíhá v období od 16.3.2017 do 30.4.2017 (dále 

jen „platnost akce“) nebo do odvolání. 
 

III. Účastníci akce, podmínky akce 
Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny níže 

uvedené podmínky, tj. která podá v průběhu platnosti akce žádost o konsolidaci 
úvěrových produktů nebo refinancování úvěru z jiné banky do mBank, přičemž tato 
žádost o mPůjčku Plus bude následně schválena a úvěr načerpán. 

 
IV. Pravidla snížení úrokové sazby 

Účastník akce, který splní podmínky akce uvedené v čl. III., získá od mBank úrokovou 
sazbu v rozpětí od 4,9% p.a. do 9,9% p.a. (dále jen „rozpětí sazby“). 
 

Snížená úroková sazba bude určena na základe dat z registru klientských informací Czech 
Banking Credit Bureau, a.s. (CBCB), a to dle parametrů aktuální výše nesplacené jistiny, 

výše měsíční splátky a zbývajícího počtu splátek. 
 
Pravidla pro snížení úrokové sazby: 

 při převedení jedné půjčky z jiné banky bude sazba snížena v tomto rozsahu:  
o původní úroková sazba je vyšší než 11,9% p.a. – sazba bude snížena na 9,9% p.a.  

o původní úroková sazba je nižší než 11,9% p.a. – sazba bude snížena o 2% p.a. 
Nejnižší úroková sazba je 4,9% p.a. 

 

 při konsolidaci více úvěrových produktů z jiných bank, minimálně jeden z nich je 
půjčka, bude sazba snížena v tomto rozsahu:  

o původní úroková sazba je vyšší než 11,9% p.a. – sazba bude snížena na 9,9% p.a.  
o původní úroková sazba je nižší než 11,9% p.a. – sazba bude snížena o 2% p.a. 

Nejnižší úroková sazba je 4,9% p.a. 

Původní úroková sazba je vždy stanovena z půjčky s aktuálně nejvyšší nesplacenou 
jistinou dle údajů z CBCB o přenášených půjčkách; 

 
 při konsolidaci pouze revolvingových produktů (kreditní karty nebo povolené 

přečerpání) je vždy finální snížená sazba 9,9% p.a.  



 
 
 

 
 
  

   

 

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 

 
 

Úroková sazba, roční procentní sazba nákladů (RPSN) a měsíční splátka uvedené 
v Žádosti o mPůjčku Plus jsou pouze informativní. Finální platné parametry úvěru včetně 

úrokové sazby budou uvedeny v předsmluvním Formuláři pro standardní informace o 
spotřebitelském úvěru a ve Smlouvě k hotovostnímu úvěru mPůjčka Plus.  
 

V případě nesplnění všech náležitostí, nárok na snížení úrokové sazby nevzniká. mBank 
si vyhrazuje právo vyžádat si originál smluvní dokumentace od jiné instituce, ve které 

byl převáděný produkt poskytnut. 
 
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 akce 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 jaká jsou uvedená v těchto pravidlech. Vymáhání účasti na akci či odměn 
z ní plynoucí právní cestou je vyloučeno. 

 
mBank si vyhrazuje právo vyloučit z akce účastníka akce, u kterých vznikne důvodné 
podezření, že jejich konání je v rozporu s ustanoveními všeobecnými právními předpisy, 

těmito podmínkami akce, všeobecnými obchodními podmínkami či obchodními 
podmínkami pro příslušný produkt anebo v rozporu s dobrými mravy. 

 
Případné dotazy zasílejte na kontakt@mbank.cz. 

 
 
V Praze dne 15.03.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
  

   

 

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 

Dodatek č. 1 k Pravidlům marketingové akce  
Přeneste si půjčku do mBank a snížíme vám úrok o 2% 

 
 

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 „mBank“), tímto vyhlašuje, že prostřednictvím tohoto Dodatku se 
mění Pravidla marketingové akce „Přeneste si půjčku do mBank a snížíme vám úrok o 
2%“ ze dne 15.3.2017 (dále jen „Pravidla“) následovně:  

 
 

II. Předmět dodatku  
 

1. Na základě rozhodnutí mBank v souladu s čl. V. Pravidel se mění termín konání akce. 
Termín se prodlužuje do 30. 6. 2017 nebo do odvolání. 
 

 
 

2. Ostatní ustanovení Pravidel zůstávají nezměněna.  
 
 

III. Platnost a účinnost změn  
 

1. Tento Dodatek je platný a účinný od 1. 5. 2017.  
 
2. Úplné znění Pravidel a tohoto Dodatku je k dispozici na internetových stránkách mBank 

www.mBank.cz.  
 

 
V Praze dne 30. 4. 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
  

   

 

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 

 

Dodatek č. 2 k Pravidlům marketingové akce  

Přeneste si půjčku do mBank a snížíme vám úrok o 2% 
 

 
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 „mBank“), tímto vyhlašuje, že prostřednictvím tohoto Dodatku se 
mění Pravidla marketingové akce „Přeneste si půjčku do mBank a snížíme vám úrok o 

2%“ ze dne 15.3.2017 (dále jen „Pravidla“) následovně:  
 
 

II. Předmět dodatku  
 

1. Na základě rozhodnutí mBank v souladu s čl. V. Pravidel se mění termín konání akce. 
Termín se prodlužuje do 30. 9. 2017 nebo do odvolání. 
 

 
2. Na základe rozhodnutí mBank v souladu s čl. V Pravidel se do čl. IV. Pravidla snížení 

úrokové sazby doplňuje následovně úprava: 
 

Účastník akce splácí převáděné půjčky nebo jiné úvěrové produkty v jiných bankách déle 
než 4 měsíce. 
Na uzavření smlouvy o půjčce nevzniká klientovi právní nárok. Smlouvu o úvěru může 

Banka s klientem uzavřít pouze za předpokladu, že ten bude splňovat podmínky pro 
poskytnutí úvěru mPůjčka Plus. Banka si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o půjčku. 

 
 
3. Ostatní ustanovení Pravidel zůstávají nezměněna.  

 
 

III. Platnost a účinnost změn  
 
1. Tento Dodatek je platný a účinný od 1. 7. 2017.  

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

www.mBank.cz.  
 
 

V Praze dne 30. 6. 2017 


