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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 výška k 1.1.2021 je 169.468.160 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.
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Důvodem mé žádosti je:

Ztráta zaměstnání

Dlouhodobá nemoc

Jiný, uveďte jaký ................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Požadované dokumenty k žádosti:
Doklad potvrzující ztrátu zaměstnání, nebo dlouhodobou hospitalizaci.
(Tyto dokumenty nejsou potřeba v žádosti o změnu termínu splátky a změnu splatnosti úvěru).

Beru na vědomí, že:
1. mBank je oprávněna si vyžádat dodatečné dokumenty k posouzení žádosti.
2. V případě chybně vyplněného formuláře ke změnám nedojde.
3.  Výše uvedené změny podléhají vyhotovení dodatku ke Smlouvě nebo Schvalovacího listu, s čímž je spjat poplatek v souladu

s platným Sazebníkem bankovních poplatků mBank.
4.  Po dobu odkladu splátek jistiny bude měsíční splátku úvěru tvořit jen splátka úroků a splátka jistiny bude v nulové výši. Jsem si 

také vědomý/á toho, že po skončení odkladu bude měsíční splátka vzhledem k odložené jistině vyšší.

tímto žádám o odložení splátek jistiny úvěru na dobu ................. měsíců (max. 3)

tímto žádám o změnu termínu splátky ze stávajícího (den).................na nový (den) .................
tímto žádám o prodloužení splatnosti úvěru na.................měsíců (max. 96)

u produktu mPŮJČKA plus
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(VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM)

ŽÁDOST O ODLOŽENÍ SPLÁTEK JISTINY ÚVĚRU /
ŽÁDOST O ZMĚNU TERMÍNU SPLATNOSTI / ZMĚNU DATA SPLÁTKY JISTINY ÚVĚRU

Já, níže podepsaný

Jméno                                                                                                            Příjmení

Datum narození                                                                                          Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti                                                                          Číslo dokladu totožnosti

Telefon Email

Adresa trvalého bydliště                    Číslo úvěru

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, 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“) (dále jen „Smlouva“)

Podpis klienta
V                                                           dne
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