
 

  

               
mBank S.A., se sídlem ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polsko, zapsaná v Celostátním soudním rejstříku (KRS) – Rejstříku podnikatelů vedeném 
u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XII. 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, IČ: 
27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319 
 

 

Číslo žádosti: DCZ139982786     V PRAZE, 19. 11. 2018 
 

 
VÁŽENÝ PAN 

MAXMILIÁN VÝHODNÝ 

PERNEROVA 691/42 
186 00 PRAHA 8 - KARLÍN 

 
 

 
BANKOVNÍ REFERENCE KE KREDITNÍ KARTĚ  

 
 
Retailové bankovnictví mBank S.A, dále jen mBank, tímto potvrzuje, že:  

pan Maxmilián Výhodný, rodné číslo 123456/7890, bytem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - 

Karlín, vlastní v mBank kreditní kartu Visa Classic Credit poskytnutou na základě Smlouvy č. 

GNN123456789 ze dne 20. 1. 2015. 

 

Číslo karty: 446157XXXX074014 

Status karty: AKTIVNÍ 

Datum platnosti karty: 31. 5. 2016  

Přidělený limit karty 100 000,00 Kč 

 

Celkový stav zadlužení kreditní karty ke dni 29. 3. 2016 činí 12 345,67 Kč.  

 

Zůstatek na úvěrovém účtu lze hradit zejména ve formě: 

a) automatické splátky z mKonta č. 670100-0000000000/6210, zřízeného na základě pokynu 

klienta; 

b) jednorázového převodu z mKonta; 

c) bezhotovostním převodem z libovolného jiného bankovního účtu; nebo 

d) vkladem v hotovosti. 

 

Za účelem zjištění aktuální výše zadlužení v den splatnosti prosím kontaktujte zaměstnance mLinky 

na telefonním čísle + 420 222 111 999. 

 

Analýza kreditní karty za období od 1. 3. 2015 do 28. 3. 2016 neprokázala překročení přiznaného 

kreditního limitu, ani pochybení ve splatnosti minimální částky při splácení kreditní karty. 

 

Toto potvrzení neobsahuje informace o jiných úvěrových závazcích klienta. Za vyhotovení tohoto 

Potvrzení bude účtován poplatek v souladu s aktuálním Sazebníkem bankovních poplatků mBank. 

Tento dokument je vystaven na žádost klienta, banka nenese odpovědnost za způsob využití výše 

uvedených údajů. 

 
 

 

………………………………………………………………… 

Za mBank 
 


