ŽÁDOST O ZMĚNY HYPOTEČNÍHO
ÚVĚRU PO ČERPÁNÍ
U7

(VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM)

(dále jen „Smlouva”)
(dále jen „Hypoteční úvěr”)
9. 2. 2014
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Smlouva o hypotečním úvěru číslo

Já, níže podepsaný
Jméno

Příjmení

Datum narození

Mobilní tel. č.: 00420

Žádám tímto o
Ano

Změnu typu Hypotečního úvěru, z mHYPOTÉKA na mHYPOTÉKA Light

Ano

Změnu typu úrokové sazby
Z variabilní na fixní úrokovou sazbu
let
Z fixní úrokové sazby na fixní úrokovou sazbu
Změnu PRIBORU ZE 3M NA 1M
Z fixní na variabilní úrokovou sazbu

Ano

let

Změnu doby splatnosti Hypotečního úvěru
Prodloužení doby splatnosti Hypotečního úvěru. Nová splatnost úvěru bude činit

měsíců od vyčerpání úvěru.

Zkrácení* doby splatnosti Hypotečního úvěru. Nová splatnost úvěru bude činit

měsíců od vyčerpání úvěru.

* Zkrácení doby splatnosti vyžaduje doložení aktuálních příjmů, jestliže bude nová splátka vyšší, než je uvedeno v úvěrové smlouvě.

Důvodem mé žádosti je:
Ztráta zaměstnání
Dlouhodobá nemoc
Jiný, uveďte jaký

Ano

Změnu termínu splátky ze stávajícího dne v měsíci

Ano

Změnu typu splácení

na den

(možno vyplnit pouze 1. - 28. den v měsíci)

Z klesajících (degresivních) splátek na stejné (anuitní)
Ze stejných splátek (anuitních) na klesající (degresivní)
Ano

Snížení výše Hypotečního úvěru s postupným čerpáním, jehož nová výše bude nově činit

Kč

120801

Důvod nedočerpání

Ano

Změnu termínu pro doložení podmínky / podmínek po uvolnění Hypotečního úvěru, nebo jejího typu
Přesná specifikace podmínky
Důvod žádosti*
* Důvod žádosti musí být řádně doložen, např. změnou v kupní smlouvě, kolaudačním rozhodnutí

Datum požadovaného termínu prodloužení doložení podmínky po uvolnění Hypotečního úvěru**

.

. 20

** Datum musí korespondovat s předloženým dokumentem
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Přesná specifikace podmínky
Důvod žádosti*
* Důvod žádosti musí být řádně doložen, např. změnou v kupní smlouvě, kolaudačním rozhodnutí

Datum požadovaného termínu prodloužení doložení podmínky po uvolnění Hypotečního úvěru**

.

. 20

** Datum musí korespondovat s předloženým dokumentem

Ano

tímto žádám o odložení splátek jistiny hypotečního úvěru poskytnutého na základě:

Smlouvy o hypotečním úvěru
Na dobu měsíců

1

2

Číslo
3

4

5

6

7

8

9 měsíců

Důvodem mé žádosti je:
Ztráta zaměstnání
Dlouhodobá nemoc
Jiný, uveďte jaký

Požadované dokumenty k žádosti:
Doklad potvrzující ztrátu zaměstnání nebo dlouhodobou hospitalizaci.

Ano

Jinou změnu / změny. Prosíme uveďte jaké

Beru na vědomí, že:
1. V případě, že Smlouva již nabyla účinnosti, podléhají výše uvedené změny vyhotovení dodatku ke Smlouvě. Poplatek za vyhotovení dodatku bude
účtován v souladu s platným „Sazebníkem bankovních poplatků mBank”.
2. mBank je oprávněna si vyžádat dodatečné dokumenty k Hypotečnímu úvěru, např. týkající se doložení příjmů.
3. V případě chybně vyplněného formuláře ke změnám nedojde.
4. Požadované změny podléhají schválení ze strany mBank.

V

dne
Podpis klienta

U7

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
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