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ŽÁDOST O PŘISTOUPENÍ SPOLUDLUŽNÍKA
(VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM)

Tímto žádáme o přistoupení spoludlužníka ke smlouvě o hypotečním úvěru (dále jen „Smlouva“).
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Číslo smlouvy
I. Osobní údaje stávajícího dlužníka
Jméno
Příjmení
Rodné číslo
Jako stávající dlužník ze Smlouvy souhlasím s přistoupením spoludlužníka.

V

dne
podpis dlužníka

Pravost podpisu ověřena pracovníkem banky:
V

dne
podpis pracovníka banky

II. Osobní údaje spoludlužníka žádajícího o přistoupení
Jméno
Příjmení
Rodné číslo
Adresa trvalého bydliště
Korespondenční adresa
Telefon
E-mail
Rodné příjmení matky
Informace o příjmu
Čistý měsíční příjem (částka v Kč)
Druh příjmu (např. závislá činnost / OSVČ apod.)
Název zaměstnavatele / IČ
Informace o závazcích

Název
společnosti

Druh závazku
(spotřebitelský
úvěr, půjčka,
kreditní karta,
kontokorent,
výživné, ...)

mBank.cz

Poskytnutá výše Doba splatnosti
v Kč
(v měsících)

Nesplacená
částka
v Kč

Měsíční splátka
v Kč

Částka limitu
kreditní karta /
kontokorent
v Kč
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Souhlas se zpracováním osobních údajů klientů mBank

Dále jsem si vědom(a) a zároveň souhlasím s tím, aby mBank v souvislosti s poskytováním bankovních produktů a služeb zpracovávala mé osobní údaje pro účely: 1) reklamy a marketingu, 2) vzájemného informování věřitelských subjektů a sdružení
o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů a žadatelů o nabízené služby a 3) zkvalitnění péče o klienty.
V souvislosti s uzavíráním bankovních obchodů mezi mnou a mBank a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů
dále tímto výslovně souhlasím s tím, aby mBank shromažďovala, zpracovávala a uchovávala některé údaje vztahující se k mé osobě,
včetně rodného čísla a případně též některých údajů o zdravotním stavu, a rovněž aby monitorovala a případně též zaznamenávala
veškerou komunikaci mezi mnou a mBank, a to včetně nahrávání telefonických hovorů.
Rozsah, způsob, doba a ostatní podmínky uvedených zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Informaci o nakládání s osobními
údaji klientů mBank (dále jen „Informace“).
Byl(a) jsem poučen(a), že udělení mého souhlasu je dobrovolné. Neudělím-li jej, je mBank oprávněna odmítnout poskytnout mi
některé své produkty či služby, pokud shledá, že takový souhlas je k poskytnutí produktu či služby potřebný. Byl(a) jsem poučen(a),
že souhlas se zpracováním osobních údajů pro reklamní a marketingové účely mohu kdykoliv odvolat.
Prohlašuji, že před podpisem tohoto souhlasu jsem se řádně seznámil(a) s obsahem Informace, a to ve znění aktuálním ke dni udělení tohoto souhlasu. Byl(a) jsem rovněž informován(a), že aktuální znění Informace mohu kdykoli získat na internetových stránkách
mBank: www.mbank.cz a na obchodních místech mBank.
Ano

Ne

Podpisem této žádosti přistupující spolužadatel potvrzuje, že je svéprávný a je plně způsobilý právně jednat.

Prohlášení o daňovém rezidenství
Já, níže podepsaný, tímto v souladu se z. č. 330/2014 Sb. o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými
pro účely správy daní a z. č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, čestně
prohlašuji, že jsem daňovým rezidentem České republiky, popřípadě rovněž daňový rezident v jiné zemi:
Daňové rezidentství 1

Česká republika

DIČ nebo ekvivalent
* v případě, že Vám nebylo přiděleno DIČ, proškrtněte
Daňové rezidentství 2
DIČ, TIN nebo ekvivalent
* v případě daňového rezidentství pouze v České republice prošrtněte
Poučení:
Potvrzuji, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.
V případě neposkytnutí informací požadovaných v tomto formuláři, je banka oprávněna reportovat údaje klienta příslušného
daňového orgánu jako tzv. nespolupracující účet.
V případě, že dojde ke změně některých z výše uvedených údajů, je klient povinen tuto skutečnost sdělit bance a doložit k tomu
potřebné doklady.
V

dne
podpis přístupujícícho spolužadatele

Pravost podpisu ověřena pracovníkem banky:

V

dne
podpis pracovníka banky
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Jsem si vědom(a) skutečnosti, že mBank je jako banka ze zákona povinna, resp. oprávněna, zpracovávat některé mé osobní údaje
bez mého souhlasu v souvislosti s poskytováním bankovních produktů a služeb, a to pro účely: 1) dodržování právních povinností
mBank, 2) plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a mBank a 3) ochrana práv a právem chráněných zájmů mBank.

