
 

  

               
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 PLNÉ MOCI K ÚČTU  
 

 
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 osobní účet mKonto č. 670100-0000000000/6210 vedený v Kč. 
 

K výše zmíněnému účtu klient udělil Všeobecné zmocnění pro: Jan Virtuální, rodné číslo 

123456/7890, bytem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín. 

V jeho rámci je disponent oprávněn nakládat s prostředky ve stejném rozsahu jako majitel účtu, s 

výjimkou těchto úkonů: udělovat další zmocnění, zrušit účet, provádět změny smlouvy a vypovědět 

ji, vydávat pokyny pro případ smrti, předkládat žádost o úvěr a uzavřít smlouvu, vydat pokyn k 

vydání platební karty. 

 

K výše zmíněnému účtu klient udělil Speciální zmocnění pro:  Jan Virtuální, rodné číslo 

123456/7890, bytem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín. V jeho rámci je disponent 

oprávněn nakládat s prostředky dostupnými na účtu výhradně prostřednictvím platební 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 PLNÉ MOCI K ÚČTU  

 

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

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

majitel firmy FIRMA,  IČ 12345678,   

vlastní v mBank podnikatelský účet mKonto Business č. 670100-0000000000/6210 vedený v Kč. 

 

K výše zmíněnému účtu klient udělil Všeobecné zmocnění pro: Maxmilián Výhodný, rodné číslo 

123456/7890, bytem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín. 

V jeho rámci je disponent oprávněn nakládat s prostředky ve stejném rozsahu jako majitel účtu, s 

výjimkou těchto úkonů: udělovat další zmocnění, zrušit účet, provádět změny smlouvy a vypovědět 

ji, vydávat pokyny pro případ smrti, předkládat žádost o úvěr a uzavřít smlouvu, vydat pokyn k 

vydání platební karty. 

 

K výše zmíněnému účtu klient udělil Speciální zmocnění pro: Maxmilián Výhodný, rodné číslo 

123456/7890, bytem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín. V jeho rámci je disponent 

oprávněn nakládat s prostředky dostupnými na účtu výhradně prostřednictvím platební 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 

 
 


