
Jméno a Příjmení:

Datum narození:  Rodné číslo: __ __ __ __ __ __ / __ __ __ __

Druh dokladu totožnosti:  Serie a číslo dokladu totožnosti:

Adresa trvalého bydliště:

Jméno a Příjmení:

Datum narození:  Rodné číslo: __ __ __ __ __ __ / __ __ __ __

Druh dokladu totožnosti:  Serie a číslo dokladu totožnosti:

Adresa trvalého bydliště:

Jméno a Příjmení:

Datum narození:  Rodné číslo: __ __ __ __ __ __ / __ __ __ __

Druh dokladu totožnosti:  Serie a číslo dokladu totožnosti:

Adresa trvalého bydliště:

Jméno a Příjmení:

Datum narození:  Rodné číslo: __ __ __ __ __ __ / __ __ __ __

Druh dokladu totožnosti:  Serie a číslo dokladu totožnosti:

Adresa trvalého bydliště:

tímto vypovídám/vypovídáme Smlouvu o neúčelovém hypotečním úvěru:

č.                                                                    /                        uzavřené dne

V ……………............................. dne ........................... Podpis Žadatele/Spolužadatele o úvěr

V ……………............................. dne ........................... Podpis Žadatele/Spolužadatele o úvěr

V ……………............................. dne ........................... Podpis Žadatele/Spolužadatele o úvěr

V ……………............................. dne ........................... Podpis Žadatele/Spolužadatele o úvěr

Poznámka: V případě podpisu této výpovědi Žadalelem/Spolužadatelem o úvěr na Finančním centru nebo mKiosku ověří totožnost jednající osoby zástupce mBank, jinak 
musí být podpis úředně ověřen.

Žadatel/Spolužadatel o úvěr:

VÝPOVĚĎ SMLOUVY O NEÚČELOVÉM HYPOTEČNÍM ÚVĚRU

mBank.cz 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 Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, 
IČ: 27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319

(jedná se o rozvázání smluvního vztahu, vyplňte hůlkovým písmem)
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