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Nabídka hypotečního úvěru mBank a propočet bonity. 

 
Kalkulačka slouží především pro tvorbu indikativní nabídky pro klienta. 

Pozor: kalkulačka v rámci bonity nezohledňuje DTI/DSTI, více domácností a zahraniční příjem (pro přesný propočet 

u těchto parametrů je potřeba využít excelovskou kalkulačku, která je dostupná v BrokerPortále). 

Pro vytvoření nabídky a propočet bonity můžete využít online aplikaci, přes kterou jste standardně zvyklí podávat 

žádosti o všechny naše produkty (spotřebitelský úvěr, hypoteční úvěr, běžný a podnikatelský účet). 

Po přihlášení na stránkách www.mbankbrokers.cz, klikněte na záložku „Žádosti“ a následně „Žádat o hypoteční úvěr“ 

 

 

Na první stránce vyplňujete základní informace o úvěru, viz. obrázek níže. 

http://www.mbankbrokers.cz/
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Na druhé straně žádosti vyplňujete údaje o příjmech a závazcích klientů. V žádosti je možné mít až 4 žadatele (max. 

ze dvou domácností). 

Délka splatnosti se vyplňuje 

v měsících! 

Datum předpokládaného čerpání je 

pouze orientační. Slouží pro ESIP. 
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Ve spodní části výše uvedeného obrázku si můžete kalkulaci stáhnout do PDF, jako nabídku pro klienta, která vypadá 

následovně (pro vytvoření online nabídky není potřeba vyplňovat žádné osobní údaje): 

Vyživované osoby nad 26 let se vyplňují pouze 

manžel/manželka, který/á není součástí žádosti (zúžené SJM). 

Aktuálně vyplňujte všechny závazky, 

včetně závazků mBank! 
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POZOR: Nejsou zde zohledněny 

parametry DTI a DSTI ! 
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Žádost si můžete uložit a po vyplnění Vaší emailové adresy a hesla, Vám bude odeslán odkaz, na kterém se k žádosti 

můžete opět vrátit (odkaz bude odeslán emailem na uvedenou adresu). Žádost je dostupná po dobu 30 dní.  

 

 

POZOR, pokud uvedete špatně emailovou adresu, nebo si nevzpomenete na heslo, k žádosti již nebude možné se 

vrátit. Z důvodu bezpečnosti je žádost opatřena časovým limitem 10 minut, pokud neproběhne na stránce žádná 

aktivita v tomto čase, z žádosti budete odhlášeni. 

Po odsouhlasení Vám přijde tato emailová zpráva: 
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Poznámka: 

V této online kalkulačce není možné ručně upravovat úrokovou sazbu.  

Dále kalkulačka nepočítá s parametry DTI a DSTI, nelze zohlednit více domácností a zahraniční příjmy. Pro přesný 

propočet těchto parametrů je nutné využít excelovskou kalkulačku. 

 


