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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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Beru na vědomí, že:
1.  Úmyslné uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení může být posuzováno jako přestupek, popřípadě jako trestný čin.
2. Při podání formuláře korespondenční formou (poštou) musí být podpis úředně ověřen.

u z a v ř e l / u z a v ř e l a   s

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, 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.

Já, níže podepsaná / podepsaný

Jméno Příjmení

Datum narození Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti

Adresa trvalého bydliště

tímto souhlasím, aby můj manžel / moje manželka

Jméno Příjmení

Datum narození Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti

Adresa trvalého bydliště

Na základě uvedené Smlouvy poskytne mBank úvěr ve výši: ........................................... Kč, slovy: ................................................................................................

Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že za trvání manželství nedošlo k zúžení společného jmění manželů, jakož ani že nebyla uzavřena předmanželská 
smlouva či jiná smlouva, na základě které došlo, popřípadě dojde k zúžení společného jmění manželů.

S M L O U V U

o hypotečním úvěru s číslem žádosti: ...............................................................................................................................................................................................................................
a úvěr poskytnutý na základě této smlouvy (dále jen „smlouva“) splatil / splatila z prostředků, jež jsou součástí společného 
jmění manželů.

SOUHLAS MANŽELA / MANŽELKY
S UZAVŘENÍM ÚVĚROVÉ SMLOUVY

(VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM)

1/1

Podpis ověřovatele

Podpis a totožnost klienta podle dokladu ..................................................................................................................................... dne .................................................................. 

ověřil / ověřila (ZEW / Jméno a příjmení, název společnosti *) ............................................................................................................................................................................

* uveďte čitelně hůlkovým písmem

Podpis klienta
V           dne
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