Číslo žádosti: DCZ139982786

V PRAZE, 19. 11. 2018

VÁŽENÝ PAN
MAXMILIÁN VÝHODNÝ
PERNEROVA 691/42
186 00 PRAHA 8 - KARLÍN

POTVRZENÍ O ZABLOKOVÁNÍ KARTY
Typ karty:

VISA CLASSIC MKONTO

Číslo karty:

446157xxxxxx9959

Jméno a příjmení držitele karty:

MAXMILIÁN VÝHODNÝ

Datum a čas zablokování karty:

24. 2. 2016 09:46:56

Důvod zablokování karty:

Ztráta karty

Toto potvrzení je účinné od okamžiku nahlášení ztráty/krádeže karty mBank. mBank přebírá
odpovědnost za transakce provedené po nahlášení ztráty/krádeže karty. Případné reklamace
týkající se provedených neautorizovaných transakcí jsou řešeny v souladu s Reklamačním řádem
mBank.
Kartu, která byla nalezena po zablokování, není možné odblokovat ani znovu použít. Držitel karty
je povinen znehodnotit kartu způsobem, který znemožní další použití karty.
Za vyhotovení tohoto dokumentu 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
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 JAN VIRTUÁLNÍ
FIRMA
PERNEROVA 691/42
186 00 PRAHA 8 - KARLÍN

POTVRZENÍ O ZABLOKOVÁNÍ KARTY
Typ karty:

VISA BUSINESS ELECTRON

Číslo karty:

446157xxxxxx9959

Jméno a příjmení držitele karty:

JAN VIRTUÁLNÍ

Datum a čas zablokování karty:

24. 2. 2016 09:46:56

Důvod zablokování karty:

Ztráta karty

Toto potvrzení je účinné od okamžiku nahlášení ztráty/krádeže karty mBank. mBank přebírá
odpovědnost za transakce provedené po nahlášení ztráty/krádeže karty. Případné reklamace
týkající se provedených neautorizovaných transakcí jsou řešeny v souladu s Reklamačním řádem
mBank.
Kartu, která byla nalezena po zablokování, není možné odblokovat ani znovu použít. Držitel karty
je povinen znehodnotit kartu způsobem, který znemožní další použití karty.
Za vyhotovení tohoto dokumentu 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

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

