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ŽÁDOST O ZMĚNU NEBO VYJMUTÍ
ZÁSTAVNÍ NEMOVITOSTI
(VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM)

Smlouva o hypotečním úvěru číslo

(dále jen „Smlouva“)
05_2021

Já, níže podepsaný*
Jméno

Příjmení

Rodné číslo

Mobilní tel. č.: 00420

* Vyplňuje hlavní žadatel úvěru

Tímto žádám o výměnu stávající zástavní nemovitosti za jinou zástavní nemovitost.

Ano

Ne

Specifikace stávající zástavní nemovitosti
Rodinný dům

Byt

Pozemek

Čp. / č.e. / parcelní číslo

Číslo bytu (u bytové jednotky)

Katastrální území

Obec / část obce

Specifikace nově navrhované zástavní nemovitosti
Rodinný dům

Byt

Pozemek

Čp. / č.e. / parcelní číslo

Číslo bytu (u bytové jednotky)

Katastrální území

Obec / část obce

Požadované dokumenty k žádosti:
Originál odhadu nemovitosti zpracovaného odhadcem uvedeným na seznamu banky, který zůstane v zástavě (ne starší než
6 měsíců), originál listu vlastnictví k původní i nové nemovitosti (ne starší než 60 dnů), originál nebo ověřená fotokopie nabývacího
titulu nové nemovitosti, tj. např. kupní smlouva, darovací smlouva, atd., originál nebo ověřená fotokopie platné pojistné smlouvy
o pojištění nové nemovitosti (neplatí u pozemku).
Tímto žádám o vyjmutí stávající zástavní nemovitosti nebo její části.

Ano

Ne

Specifikace stávající zástavní nemovitosti k vyjmutí
Rodinný dům

Byt

Pozemek

Čp. / č.e. / parcelní číslo

Číslo bytu (u bytové jednotky)

Katastrální území

Obec / část obce

Požadované dokumenty k žádosti:
Originál odhadu nemovitosti zpracovaného odhadcem uvedeným na seznamu banky, který zůstane v zástavě (ne starší než
6 měsíců), originál listu vlastnictví k původní i nové nemovitosti (ne starší než 60 dnů), originál nebo ověřená fotokopie geometrického plánu např. při dělení pozemku.
Uveďte důvod této žádosti:
Beru na vědomí, že:
1. Součástí této žádosti musí být specifikované dokumenty.
2. Dle specifik jednotlivých případů si je banka oprávněna vyžádat dodatečné dokumenty.
3. Dodatek ke Smlouvě bude vyhotoven maximálně do 30 dnů od doručení kompletní žádosti do mBank. Dodatek podepisují všichni
účastníci Smlouvy.
4. Za změnu smluvních podmínek Smlouvy bude účtován poplatek dle platného Sazebníku bankovních poplatků mBank.

V

dne
Podpis klienta

mBank.cz

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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