
 

  

               
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 VÝŠI ZAPLACENÝCH ÚROKŮ 
 
 

Pan Jan Virtuální, rodné číslo 123456/7890, bytem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín, 

majitel firmy FIRMA,  IČ 12345678, vlastní v mBank mRezervu - povolené přečerpání na 

podnikatelském účtu mKonto Business č. 670100-0000000000/6210 (Smlouva č.: 

GNN123456789/2015) se schváleným úvěrovým rámcem 50 000,00 Kč. 

 

Částka zaplacených úroků na úvěru ode dne 1. 1. 2015 do dne 31. 12. 2015 činí: 5 024,20 Kč. 

 

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 

 

 

 

  



  

 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 
 

 
 

 
 

 
POTVRZENÍ O VÝŠI ZAPLACENÝCH ÚROKŮ  

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

Pan Maxmilián Výhodný, rodné číslo 123456/7890, vlastní v mBank mRezervu - povolené 

přečerpání na osobním účtu mKonto č. 670100-0000000000/6210 (Smlouva č.: 

GNN123456789/2015), se schváleným úvěrovým rámcem 100 000,00 Kč. 

 

Částka zaplacených úroků na úvěru ode dne 1. 1. 2017 do dne 31. 12. 2017 činí: 5 024,20 Kč. 

 

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

    
 

 

VÁŽENÝ PAN 
MAXMILIÁN VÝHODNÝ 

PERNEROVA 691/42 
186 00 PRAHA 8 - KARLÍN 

 
 

 
POTVRZENÍ O VÝŠI ZAPLACENÝCH ÚROKŮ  

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

pan Maxmilián Výhodný, rodné číslo 123456/7890, vlastní v mBank spotřebitelský hotovostní úvěr 

mPůjčka Plus pro fyzické osoby poskytnutý na základě Smlouvy č. GNN123456789 ze dne 1. 1. 

2017, se schváleným úvěrovým rámcem 100 000,00 Kč. 

 

Částka zaplacených úroků od úvěru mPůjčky Plus ode dne 1. 1. 2017 do dne 31. 12. 2017 

činí: 5 024,20 Kč. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se obraťte na naše obchodní místa nebo kontaktujte naši 

mLinku na telefonním čísle +420 222 111 999. 

 

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

 
 

VÁŽENÝ PAN 
MAXMILIÁN VÝHODNÝ 

PERNEROVA 691/42 
186 00 PRAHA 8 - KARLÍN 

 
 

POTVRZENÍ O VÝŠI ZAPLACENÝCH ÚROKŮ  
 

Retailové bankovnictví mBank S.A, dále jen mBank, tímto zasílá potvrzení o výši zaplacených úroků z Vašeho 

hypotečního úvěru za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Toto potvrzení Vás opravňuje uplatnit ve smyslu 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, odpočet úroků z níže uvedeného 

úvěru jako nezdanitelné částky ze základu daně z příjmu, resp. pro výpočet zálohy na daň z příjmů. 

 

Skutečnost, že úvěr byl poskytnut na bytové potřeby, jste povinni prokázat příslušnému správci daně. Veškeré 

informace o způsobu prokazování nároku na snížení základu daně z příjmů poskytuje příslušný finanční úřad. 

 
 
POTVRZENÍ O VÝŠI ZAPLACENÝCH ÚROKŮ Z HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 
 
Typ úvěrového účtu:   mHypotéka/mHypotéka Light 

Měna úvěrového účtu:   Kč 

Smlouva o hypotečním úvěru č.: GML123456789 

Číslo úvěrového účtu:   670100-0000000000/6210 

 

Jméno a příjmení:   Maxmilián Výhodný 

Rodné číslo:    123456/1234 

Bydliště:    Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín 
 

Výše zaplacených úroků za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 činí: 45 600,00 Kč. 
 
Toto potvrzení platí pro všechny klienty uvedené ve Smlouvě o hypotečním úvěru. 

 
 
 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se obraťte na naše obchodní místa nebo kontaktujte naši mLinku 

na telefonním čísle +420 222 111 999. 

 

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 
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VÁŽENÝ PAN 
MAXMILIÁN VÝHODNÝ 

PERNEROVA 691/42 
186 00 PRAHA 8 - KARLÍN 

 
 

 
POTVRZENÍ O VÝŠI ZAPLACENÝCH ÚROKŮ  

 

Retailové bankovnictví mBank S.A, dále jen mBank, tímto zasílá potvrzení o výši zaplacených úroků 

z Vašeho hypotečního úvěru za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.  

 
 
POTVRZENÍ O VÝŠI ZAPLACENÝCH ÚROKŮ Z HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU 
 

Typ úvěrového účtu:   mHypotéka/mHypotéka Light 

Měna úvěrového účtu:   Kč 

Smlouva o hypotečním úvěru č.: GML123456789 

Číslo úvěrového účtu:   670100-0000000000/6210 

 

Jméno a příjmení:   Maxmilián Výhodný 

Rodné číslo:    123456/1234 

Bydliště:    Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín 
 

Výše zaplacených úroků za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 činí: 45 600,00 Kč. 
 
Toto potvrzení platí pro všechny klienty uvedené ve Smlouvě o hypotečním úvěru. 

 
 

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se obraťte na naše obchodní místa nebo kontaktujte naši 

mLinku na telefonním čísle +420 222 111 999. 

 

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 

 

 


