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PLNÁ MOC
(VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM)

Já níže podepsaný,
jméno a příjmení

r. č.
05_2021

trvale bytem
(dále jen „Zmocnitel“)
jméno a příjmení

r. č.

trvale bytem
(dále jen „Zmocněnec“)

aby mne zastupoval ve všech věcech týkajících se sjednání hypotečního úvěru u společnosti 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, 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. (dále jen „mBank“).
Toto zmocnění se vztahuje na podání Žádosti o hypoteční úvěr do maximální výše
za účelem financování

Kč

(doplňte účel), který bude zajištěn zástavním právem

k následující nemovitosti

(doplňte specifikaci nemovitosti dle aktuálního LV).

Zmocněnec je oprávněn v rozsahu tohoto zmocnění za zmocnitele vykonávat veškeré úkony s tím spojené, tedy sjednat
podmínky a uzavřít veškeré potřebné smlouvy a jejich dodatky včetně smlouvy úvěrové, smlouvy zástavní včetně dalších věcných
práv zajišťujících pohledávku z hypotečního úvěru a smlouvy o zřízení a vedení účtu u mBank. Zmocněnec je dále oprávněn
k podávání a podepisování všech potřebných návrhů a jejich doplnění, včetně podání návrhů na uzavření smluv a návrhů na vklad
práv do katastru nemovitostí a též k zastupování v řízení před katastrálním úřadem, dále ke všem úkonům nutným pro vznik
všech sjednaných forem zajištění hypotečního úvěru včetně sjednání pojištění a vinkulace pojistného plnění, k přijímání veškerých
doručovaných písemností, včetně pošty doporučené či určené do vlastních rukou zmocnitele a též k poskytnutí souhlasu se
zpracováním osobních údajů zmocnitele.
Tato plná moc se vztahuje i na všechny úkony a jednání výše výslovně neuvedené, avšak nutné k dosažení účelu, pro který se tato
plná moc uděluje.

V

dne
Podpis Zmocnitele1)

1) Podpis Zmocnitele musí být úředně ověřen
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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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