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222 111 999

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU
(VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM)

Povinně uváděné údaje:

05_2021/4

Počet žadatelů

Číslo žádosti
Vyplní se pouze údaje, které mají být opraveny:
1. ŽADATEL

2. ŽADATEL

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Mobilní telefon

Mobilní telefon

Další kontaktní telefon

Další kontaktní telefon

E-mail

E-mail

3. ŽADATEL

4. ŽADATEL

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Mobilní telefon

Mobilní telefon

Další kontaktní telefon

Další kontaktní telefon

E-mail

E-mail

mBank.cz

mBank S.A., se sídlem ul. Prosta 18, 00-850 Varšava, Polská republika, zapsaná ve Vnitrostátním soudním rejstříku (KRS)
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2. ŽADATEL

HLAVNÍ PŘÍJEM

HLAVNÍ PŘÍJEM

Čistý měsíční příjem

Čistý měsíční příjem

Měna příjmu

Měna příjmu

Ne
Příjmy na základě čestného prohlášení
Ano
Tímto čestně prohlašuji, že mám stálý/stálé zdroj/zdroje příjmu/
příjmů, který/které je/jsou potřebný/potřebné pro splácení požadovaného hypotečního úvěru.

Ne
Příjmy na základě čestného prohlášení
Ano
Tímto čestně prohlašuji, že mám stálý/stálé zdroj/zdroje příjmu/
příjmů, který/které je/jsou potřebný/potřebné pro splácení požadovaného hypotečního úvěru.

Druh příjmu

Druh příjmu

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou

Práce na DPČ

Práce na DPČ

Podnikání (OSVČ / svobodné povolání)

Podnikání (OSVČ / svobodné povolání)

Příjem z podílu na zisku (s. r. o., a. s.)

Příjem z podílu na zisku (s. r. o., a. s.)

Starobní / vdovský / sirotčí důchod

Starobní / vdovský / sirotčí důchod

Invalidní důchod

Invalidní důchod

Výsluhový důchod

Výsluhový důchod

Příjem z pronájmu nemovitostí

Příjem z pronájmu nemovitostí

Jiný druh příjmu

Jiný druh příjmu

Bez příjmu

Bez příjmu

Rodičovský a mateřský příspěvek

Rodičovský a mateřský příspěvek

Příjem ze zaměstnání v zahraničí

Příjem ze zaměstnání v zahraničí

Druh příjmu (jiný)

Druh příjmu (jiný)

Zaměstnán od

Zaměstnán od

Zaměstnán do

Zaměstnán do

Právní forma zaměstnavatele

Právní forma zaměstnavatele
OSVČ

společnost s ručením omezeným

státní správa /
státní společnost

společnost s ručením omezeným

státní správa /
státní společnost

akciová společnost

jiné

akciová společnost

jiné

OSVČ

Vykonávané povolání 1. žadatel
administrativní pracovníci, úředníci
lékaři, lékárníci
pracovníci v oblasti služeb
učitelé, lektoři
zemědělci, zahradníci, lesníci
analytici
obchodníci
právníci, advokáti, soudci
umělci, novináři
účetní, finanční poradce, ekonom
Povolání (jiné)
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222 111 999

Vykonávané povolání 2. žadatel
politici
odborníci
řemeslníci
vedoucí pracovníci
jiní
dělníci
policisté, hasiči, vojáci
řidiči
vrcholový management

administrativní pracovníci, úředníci
lékaři, lékárníci
pracovníci v oblasti služeb
učitelé, lektoři
zemědělci, zahradníci, lesníci
analytici
obchodníci
právníci, advokáti, soudci
umělci, novináři
účetní, finanční poradce, ekonom

politici
odborníci
řemeslníci
vedoucí pracovníci
jiní
dělníci
policisté, hasiči, vojáci
řidiči
vrcholový management

Povolání (jiné)
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1. ŽADATEL

2. ŽADATEL

Hospodářský sektor zaměstnavatele
pohostinství
automobilový průmysl
pojišťovnictví
bankovnictví, finance
právo a legislativa
bezpečnost a ochrana

Hospodářský sektor zaměstnavatele
pohostinství
automobilový průmysl
pojišťovnictví
bankovnictví, finance
právo a legislativa
bezpečnost a ochrana

překladatelství a tlumočnictví
reality
služby
státní správa
doprava a logistika
stavebnictví, strojírenství
elektrotechnika a energetika
farmacie
vzdělávání, věda
těžký a těžební průmysl
telekomunikace
chemický průmysl
lehký a zpracovatelský průmysl
vodohospod., lesnictví,
IT
životní prostředí
kultura
zdravotnictví
marketing, reklama, PR

překladatelství a tlumočnictví
reality
služby
státní správa
doprava a logistika
stavebnictví, strojírenství
elektrotechnika a energetika
farmacie
vzdělávání, věda
těžký a těžební průmysl
telekomunikace
chemický průmysl
lehký a zpracovatelský průmysl
vodohospod., lesnictví,
IT
životní prostředí
kultura
zdravotnictví
marketing, reklama, PR

bezpečnostní složka státu
cestovní ruch, hotelnictví
audit, účetnictví, consulting

bezpečnostní složka státu
cestovní ruch, hotelnictví
audit, účetnictví, consulting

zemědělství a potravinářství
žurnalistika, masmédia

nezisková organizace
obchod a prodej

zemědělství a potravinářství
žurnalistika, masmédia

nezisková organizace
obchod a prodej

jiné
Počet zaměstnanců
1–10
11–50

51–200

jiné
201–500

501 a více

Počet zaměstnanců
1–10
11–50

Název společnosti

Název společnosti

IČ

IČ

Ulice

51–200

201–500

501 a více

Ulice
PSČ

Číslo

PSČ

Číslo

Obec

Obec

Země

Země

VEDLEJŠÍ PŘÍJEM

VEDLEJŠÍ PŘÍJEM

Čistý měsíční příjem

Čistý měsíční příjem

Měna příjmu

Měna příjmu

Druh příjmu

Druh příjmu

Zaměstnán od

Zaměstnán do

Zaměstnán od

Zaměstnán do

Vykonávané povolání

Vykonávané povolání

Název společnosti

Název společnosti

IČ

IČ
Ulice

Ulice
PSČ

Číslo

PSČ

Číslo

Obec

Obec

Země

Země

V případě OSVČ vyplňte

V případě OSVČ vyplňte

IČ

IČ

Celkový obrat za poslední účetní období

Celkový obrat za poslední účetní období

Počet zaměstnanců (počet)

Počet zaměstnanců (počet)

Typ účetnictví

Typ účetnictví

daňová evidence
podvojné účetnictví
výdaje stanovené paušálem

mBank.cz

daňová evidence
podvojné účetnictví
výdaje stanovené paušálem
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4. ŽADATEL

HLAVNÍ PŘÍJEM

HLAVNÍ PŘÍJEM

Čistý měsíční příjem

Čistý měsíční příjem

Měna příjmu

Měna příjmu

Ne
Příjmy na základě čestného prohlášení
Ano
Tímto čestně prohlašuji, že mám stálý/stálé zdroj/zdroje příjmu/
příjmů, který/které je/jsou potřebný/potřebné pro splácení požadovaného hypotečního úvěru.

Ne
Příjmy na základě čestného prohlášení
Ano
Tímto čestně prohlašuji, že mám stálý/stálé zdroj/zdroje příjmu/
příjmů, který/které je/jsou potřebný/potřebné pro splácení požadovaného hypotečního úvěru.

Druh příjmu

Druh příjmu

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou

Práce na DPČ

Práce na DPČ

Podnikání (OSVČ / svobodné povolání)

Podnikání (OSVČ / svobodné povolání)

Příjem z podílu na zisku (s. r. o., a. s.)

Příjem z podílu na zisku (s. r. o., a. s.)

Starobní / vdovský / sirotčí důchod

Starobní / vdovský / sirotčí důchod

Invalidní důchod

Invalidní důchod

Výsluhový důchod

Výsluhový důchod

Příjem z pronájmu nemovitostí

Příjem z pronájmu nemovitostí

Jiný druh příjmu

Jiný druh příjmu

Bez příjmu

Bez příjmu

Rodičovský a mateřský příspěvek

Rodičovský a mateřský příspěvek

Příjem ze zaměstnání v zahraničí

Příjem ze zaměstnání v zahraničí

Druh příjmu (jiný)

Druh příjmu (jiný)

Zaměstnán od

Zaměstnán od

Zaměstnán do

Zaměstnán do

Právní forma zaměstnavatele

Právní forma zaměstnavatele
OSVČ

společnost s ručením omezeným

státní správa /
státní společnost

společnost s ručením omezeným

státní správa /
státní společnost

akciová společnost

jiné

akciová společnost

jiné

OSVČ

Vykonávané povolání 1. žadatel
administrativní pracovníci, úředníci
lékaři, lékárníci
pracovníci v oblasti služeb
učitelé, lektoři
zemědělci, zahradníci, lesníci
analytici
obchodníci
právníci, advokáti, soudci
umělci, novináři
účetní, finanční poradce, ekonom
Povolání (jiné)
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Vykonávané povolání 2. žadatel
politici
odborníci
řemeslníci
vedoucí pracovníci
jiní
dělníci
policisté, hasiči, vojáci
řidiči
vrcholový management

administrativní pracovníci, úředníci
lékaři, lékárníci
pracovníci v oblasti služeb
učitelé, lektoři
zemědělci, zahradníci, lesníci
analytici
obchodníci
právníci, advokáti, soudci
umělci, novináři
účetní, finanční poradce, ekonom

politici
odborníci
řemeslníci
vedoucí pracovníci
jiní
dělníci
policisté, hasiči, vojáci
řidiči
vrcholový management

Povolání (jiné)
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3. ŽADATEL

4. ŽADATEL

Hospodářský sektor zaměstnavatele
pohostinství
automobilový průmysl
pojišťovnictví
bankovnictví, finance
právo a legislativa
bezpečnost a ochrana

Hospodářský sektor zaměstnavatele
pohostinství
automobilový průmysl
pojišťovnictví
bankovnictví, finance
právo a legislativa
bezpečnost a ochrana

překladatelství a tlumočnictví
reality
služby
státní správa
doprava a logistika
stavebnictví, strojírenství
elektrotechnika a energetika
farmacie
vzdělávání, věda
těžký a těžební průmysl
telekomunikace
chemický průmysl
lehký a zpracovatelský průmysl
vodohospod., lesnictví,
IT
životní prostředí
kultura
zdravotnictví
marketing, reklama, PR

překladatelství a tlumočnictví
reality
služby
státní správa
doprava a logistika
stavebnictví, strojírenství
elektrotechnika a energetika
farmacie
vzdělávání, věda
těžký a těžební průmysl
telekomunikace
chemický průmysl
lehký a zpracovatelský průmysl
vodohospod., lesnictví,
IT
životní prostředí
kultura
zdravotnictví
marketing, reklama, PR

bezpečnostní složka státu
cestovní ruch, hotelnictví
audit, účetnictví, consulting

bezpečnostní složka státu
cestovní ruch, hotelnictví
audit, účetnictví, consulting

zemědělství a potravinářství
žurnalistika, masmédia

nezisková organizace
obchod a prodej

zemědělství a potravinářství
žurnalistika, masmédia

nezisková organizace
obchod a prodej

jiné
Počet zaměstnanců
1–10
11–50

51–200

jiné
201–500

501 a více

Počet zaměstnanců
1–10
11–50

Název společnosti

Název společnosti

IČ

IČ

Ulice

51–200

201–500

501 a více

Ulice
PSČ

Číslo

PSČ

Číslo

Obec

Obec

Země

Země

VEDLEJŠÍ PŘÍJEM

VEDLEJŠÍ PŘÍJEM

Čistý měsíční příjem

Čistý měsíční příjem

Měna příjmu

Měna příjmu

Druh příjmu

Druh příjmu

Zaměstnán od

Zaměstnán do

Zaměstnán od

Zaměstnán do

Vykonávané povolání

Vykonávané povolání

Název společnosti

Název společnosti

IČ

IČ
Ulice

Ulice
PSČ

Číslo

PSČ

Číslo

Obec

Obec

Země

Země

V případě OSVČ vyplňte

V případě OSVČ vyplňte

IČ

IČ

Celkový obrat za poslední účetní období

Celkový obrat za poslední účetní období

Počet zaměstnanců (počet)

Počet zaměstnanců (počet)

Typ účetnictví

Typ účetnictví

daňová evidence
podvojné účetnictví
výdaje stanovené paušálem

mBank.cz

daňová evidence
podvojné účetnictví
výdaje stanovené paušálem
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Souhlasím s udělením souhlasu
Ano

Ne

2. ŽADATEL Ano

Ne

3. ŽADATEL Ano

Ne

4. ŽADATEL Ano

Ne

1. ŽADATEL

05_2021/4

Podpisem tohoto změnového formuláře každý ze žadatelů potvrzuje, že je svéprávný a je plně způsobilý právně jednat.

1. ŽADATEL

v

dne

podpis

v

dne

podpis

v

dne

podpis

v

dne

podpis

2. ŽADATEL

3. ŽADATEL

4. ŽADATEL

Jméno hypotečního poradce / zprostředkovatele
E-mail
Kontakt
Obchodní místo
Podpisem tohoto změnového formuláře potvrzuji jeho převzetí k výše uvedenému datu. Potvrzuji, že změnový formulář byl
žadatelem (i) podepsán přede mnou, že jsem ověřil(a) totožnost žadatele(ů) o úvěr dle uvedeného platného dokladu totožnosti.

V

dne
Podpis

* Tato věta se týká hypotečního bankéře a brokera.

mBank.cz
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