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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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FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE
Nutný rozsah fotodokumentace pro konkrétní typ nemovitosti.

Rodinný dům:
Venkovní pohledy na dům (čelní, zadní, boční, pohled zachycující číslo popisné), okolí nemovitosti, koupelna, WC, kuchyň, obytné 
místnosti, suterén (podzemní podlaží). Pokud se v objektu nachází více výše uvedených typů místností, je nutné vyfotit je všechny. 

Byt:
Venkovní pohledy na bytový dům (čelní, zadní, pohled zachycující číslo popisné), koupelna, WC, kuchyň, obytné místnosti. Pokud 
se v objektu nachází více výše uvedených typů místností, je nutné vyfotit je všechny. 

Pozemek:
Pohledy na pozemek (čelní, zadní), přístupovou komunikaci k pozemku, přípojky technických sítí (voda, kanalizace, plyn, elektro).

Formulář s fotodokumentací bude doložen k žádosti v papírové podobě, bude sešitý společně s fotodokumentací v levém 
horním rohu a bude přelepen přelepkou s parafou. 

Prohlašuji, že jsem fotodokumentaci provedl a osobně dne .................................................. a údaje uvedené v této dokumentaci jsou shodné 
se skutečným stavem. 
V případě, že se toto moje prohlášení zjeví jako nepravdivé, tak jsem si vědom veškerých právních následků, zejména pak trestně 
právních, a zároveň se zavazuji uhradit mBank, S.A., veškeré náklady a škodu, která jí v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení 
vznikne.

                                            podpis

Typ nemovitosti
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ČP/číslo bytu

Obec
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PSČ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NEMOVITOSTI

AKTUALIZACE K PŮVODNÍMU ODHADU NEMOVITOSTI 

jméno a příjmení žadatele č. žádosti
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