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ŽÁDOST O VYPRACOVÁNÍ OCENĚNÍ NEMOVITÉ VĚCI
(VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM)

Číslo žádosti
Příjmení

Mobilní telefon

E-mail
05_2021

Jméno

PARAMETRY ÚVĚRU
Částka úvěru
určená na daný účel

Účel

Částka úvěru
určená na daný účel

Účel

nákup

bezúčelová půjčka

výstavba / rekonstrukce

zpětné proplacení nákladů

refinancování

konsolidační úvěr

refinancování 24

investiční úvěr

jiné
PŘEDMĚT ÚVĚROVÁNÍ
rodinný dům
jednotka

stavební pozemek
chata / chalupa
právo stavby

Číslo

Ulice
Obec

PSČ

Je / bude předmět úvěru i zajištěním?

Ano

Ne

PŘEDMĚT ZAJIŠTĚNÍ
Nemovitost č. 1
rodinný dům

stavební pozemek

chata / chalupa

právo stavby

Ulice

Číslo

Obec

Číslo bytové jednotky

jednotka
PSČ

Katastrální území
Kontaktní osoba
Jméno a příjmení

Nemovitost č. 2
rodinný dům

Telefon

stavební pozemek

chata / chalupa

právo stavby

Ulice

Číslo

Obec

Číslo bytové jednotky

jednotka
PSČ

Katastrální území
Kontaktní osoba
Jméno a příjmení

Nemovitost č. 3
rodinný dům

Telefon

stavební pozemek

chata / chalupa

právo stavby

Ulice

Číslo

Obec

Číslo bytové jednotky

jednotka
PSČ

Katastrální území
Kontaktní osoba
Jméno a příjmení

mBank.cz

Telefon

mBank S.A., se sídlem ul. Prosta 18, 00-850 Varšava, Polská republika, zapsaná ve Vnitrostátním soudním rejstříku (KRS)
Rejstříku podnikatelů vedeném u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XIII. hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237,
REGON: 001254524, s úplně splaceným základním kapitálem, jehož výška k 1.1.2021 je 169.468.160 PLN, 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, IČO: 27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. A 58319.
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SOUHLASY:
Souhlasím / Souhlasíme s úhradou nákladů spojených s vypracováním odhadu zastavované nemovitosti dle platného ceníku mBank, neohodnu-li
se s bankou jinak
Posouzení nemovitosti ze strany banky bude provedeno po předložení dokladu o zaplacení ceny za vypracování odhadu:
Náhrada nákladů za ocenění zajištění č. 1 dle sazebníku banky bude zaslána na účet banky 670100-2215390906/6210,
*.
05_2021

variabilní symbol

Náhrada nákladů za ocenění zajištění č. 2 dle sazebníku banky bude zaslána na účet banky 670100-2215390906/6210,
variabilní symbol

*.

Náhrada nákladů za ocenění zajištění č. 3 dle sazebníku banky bude zaslána na účet banky 670100-2215390906/6210,
variabilní symbol

*.

(*10 polí pro variabilní symbol = čísla žádosti za GML+ pořadové číslo zajištění, celkem 10 cifer)
Dále souhlasím s tím, že:
- Zajistím přístup do oceňované nemovitosti za účelem jejího ocenění nebo ověření jejího stavu.
- Poskytnuté podklady týkající se nemovitostí mohou být postoupeny spolupracujícím partnerům banky.

ŽADATEL

V

dne
Podpis

Jméno hypotečního poradce / zprostředkovatele
Email
Kontakt
Obchodní místo

V

dne
Podpis

* Tato věta se týká hypotečního bankéře a brokera.
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