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(dále jen „Smlouva”)
05_2021

Smlouva o hypotečním úvěru číslo
Já, níže podepsaný
Jméno

Příjmení

Rodné číslo / datum narození

Mobilní tel. č.: 00420

tímto žádám o
Vyhotovení jednorázové bankovní informace ke dni

.

. 20

Sdělení čísla účtu, na který má být celá výše nesplaceného zůstatku jednorázově uhrazena.
Potvrzení, že v případě uhrazení celého zůstatku ke smluvenému datu provede mBank výmaz zástavního práva k předmětným
nemovitostem.
Vyhotovení souhlasu se zcizením
Vyhotovení souhlasu se zatížením
Důvod žádosti o vystavení BI:
Prodej zástavní nemovitosti
Refinancování k jinému peněžnímu ústavu (uveďte název)
Jiný - prosím uvést
Bankovní informaci mi prosím zašlete poštou na adresu
Ulice

Číslo

Město

PSČ

Přeji si zaslat bankovní informaci také emailem na adresu evidovanou v mBank.

Poučení
1. Bankovní informaci je možné vystavit k datu ne staršímu než 2 kalendářní měsíce od data doručení žádosti do mBank.
2. Bankovní informace nemůže být vystavena k datu pravidelné měsíční splátky a ke dnům pracovního klidu (víkend a svátky).
3. Vystavení bankovní informace bude provedeno maximálně do 15 pracovních dnů od doručení žádosti do mBank.
4. Poplatek za vystavení bankovní informace bude účtován v souladu s platným Sazebníkem bankovních poplatků mBank.
5. V případě chybně vyplněného formuláře nebude žádosti vyhověno.
6. Žádost může být podána na obchodním místě mBank nebo prostřednictvím mLinky na telefonním čísle 222 111 999.
7. Za předčasné splacení hypotečního úvěru LIGHT nebo jeho části, které bude provedeno v průběhu období fixace nebo při variabilní úrokové sazbě, je Banka oprávněna naúčtovat poplatek dle aktuálního Sazebníku.
8. V případě uhrazení celého zůstatku ke smluvenému datu, provede mBank výmaz zástavního práva k předmětným nemovitostem a zašle devinkulace příslušné pojišťovně (nejpozději do 30ti kalendářních dní od úplného uhrazení celého zůstatku
klientem).

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.

