222 111 999

mBank.cz

*

*
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU
Číslo žádosti

Počet žadatelů

Jméno

Příjmení

PARAMETRY ÚVĚRU
Účel

Účel

Částka úvěru určená na daný účel

Částka úvěru určená na daný účel

Koupě

Neúčelový úvěr

Výstavba

Zpětné proplacení nákladů

Rekonstrukce

Konsolidace

Refinancování

Investiční úvěr

Refinancování 24

Společné jmění manželů

Vypořádání dědictví
Popis účelu úvěru (v případě investičního úvěru):
Neúčelová část maximálně 30 % z účelové části úvěru

Doba splatnosti (v měsících)

Hodnota nemovitosti(í) k zajištění

Typ splátky

Způsob čerpání

jednorázové čerpání

Závazek zasílání finančních prostředků na mKonto
Typ úrokové sazby

fixní – 1 rok

Životní pojištění: Ano

fixní – 2 roky

Ne

stejné splátky

klesající splátky

postupné čerpání Termín splátky
Ano

Předpokládané datum čerpání:

Ne

fixní – 4 roky

fixní – 3 roky

Pokud ANO vyberte:

fixní – 5 let

fixní – 7 let

a) z vlastních zdrojů – z mKonta
b) navýšení úvěru o částku pojistného
c) v měsíčních splátkách

Počet osob vyživovaných všemi žadateli (bez žadatelů) do 26 let
Počet osob vyživovaných všemi žadateli ve věku nad 26 let
Celková částka úvěru
Požadovaná úroková sazba (p. a.)
PŘEDMĚT ÚVĚROVÁNÍ
rodinný dům
jednotka1)

stavební pozemek
chata / chalupa
právo stavby

PŘEDMĚT ÚVĚROVÁNÍ
Nemovitost č. 1
rodinný dům
jednotka1)
Nemovitost č. 2
rodinný dům
jednotka1)

Číslo

Ulice
Obec

PSČ

Je / bude předmět úvěru i zajištěním?

Ano

Ne

Hypotéka na pronájem?

Ano

Ne

stavební pozemek
chata / chalupa
právo stavby

Ulice

stavební pozemek
chata / chalupa
právo stavby

Ulice

Číslo
Obec

PSČ

Číslo
Obec

PSČ

ZÁVAZKY
Typ závazku
1 kontokorent
2 kreditní karta

3 hypoteční úvěr

5 alimenty

4 úvěr ze stavebního spoření

6 splátkový úvěr

Typ závazku
Původní výše poskytnutého úvěru / poskytnutý limit
Výše poslední uhrazené splátky
Doba, na níž byl poskytnut úvěr
Zbývající částka ke splacení
Doba zbývající ke splacení
Bude tento závazek refinancován / konsolidován

Ano

Ano

Ano

Ano

Bude tento závazek uhrazen z vlastních zdrojů před čerpáním úvěru

Ano

Ano

Ano

Ano

1)

Zahrnuje bytovou i nebytovou jednotku.
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2. ŽADATEL

Základní údaje

Základní údaje

Titul před jménem

Titul před jménem

Titul za jménem

Titul za jménem

Jméno

Jméno

Příjmení

Příjmení

Rodné číslo

Rodné číslo

Datum narození

Datum narození

Státní občanství

Státní občanství

Rodné příjmení matky

Rodné příjmení matky

Typ dokladu totožnosti
občanský průkaz
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1. ŽADATEL

Typ dokladu totožnosti
cestovní pas

doklad totožnosti EU

občanský průkaz

cestovní pas

Číslo dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

Platnost dokladu do

Platnost dokladu do

Vydáno kým (orgán nebo stát)

Vydáno kým (orgán nebo stát)

Rodinný stav

doklad totožnosti EU

Rodinný stav

svobodný / svobodná
ženatý / vdaná
ženatý / vdaná se zvláštním
režimem SJM

rozvedený / rozvedená
vdovec / vdova
partner / partnerka

Vzdělání

svobodný / svobodná
ženatý / vdaná
ženatý / vdaná se zvláštním
režimem SJM

rozvedený / rozvedená
vdovec / vdova
partner / partnerka

Vzdělání

MBA
VŠ + postgraduál
VŠ
bakalářské

VOŠ
středoškolské
s maturitou

vyučený
základní /
neukončené
vzdělání

Status bydlení
vlastní byt
vlastní dům
družstevní byt

MBA
VŠ + postgraduál
VŠ
bakalářské

VOŠ
středoškolské
s maturitou

vyučený
základní /
neukončené
vzdělání

obecní byt
pronajatý dům
pronajatý byt

bydlení u rodiny
jiné

Status bydlení
obecní byt
pronajatý dům
pronajatý byt

bydlení u rodiny
jiné

vlastní byt
vlastní dům
družstevní byt

Na současné adrese od

Na současné adrese od

Počet závislých osob (bez žadatele)

Počet závislých osob (bez žadatele)

Mobilní telefon

Mobilní telefon

E-mail

E-mail

Adresa pobytu v České republice

Adresa pobytu v České republice

Ulice

Ulice

Číslo

Číslo

PSČ

PSČ

Obec

Obec

Je korespondenční adresa stejná jako adresa pobytu?

Je korespondenční adresa stejná jako adresa pobytu?

Ano

Ne

Ano

Ne

Korespondenční adresa

Korespondenční adresa

Ulice

Ulice

Číslo

Číslo

PSČ

PSČ

Obec

Obec
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Základní údaje

Základní údaje

Titul před jménem

Titul před jménem

Titul za jménem

Titul za jménem

Jméno

Jméno

Příjmení

Příjmení

Rodné číslo

Rodné číslo

Datum narození

Datum narození

Státní občanství

Státní občanství

Rodné příjmení matky

Rodné příjmení matky

Typ dokladu totožnosti
občanský průkaz
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3. ŽADATEL

Typ dokladu totožnosti
cestovní pas

doklad totožnosti EU

občanský průkaz

cestovní pas

Číslo dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

Platnost dokladu do

Platnost dokladu do

Vydáno kým (orgán nebo stát)

Vydáno kým (orgán nebo stát)

Rodinný stav

doklad totožnosti EU

Rodinný stav

svobodný / svobodná
ženatý / vdaná
ženatý / vdaná se zvláštním
režimem SJM

rozvedený / rozvedená
vdovec / vdova
partner / partnerka

Vzdělání

svobodný / svobodná
ženatý / vdaná
ženatý / vdaná se zvláštním
režimem SJM

rozvedený / rozvedená
vdovec / vdova
partner / partnerka

Vzdělání

MBA
VŠ + postgraduál
VŠ
bakalářské

VOŠ
středoškolské
s maturitou

vyučený
základní /
neukončené
vzdělání

Status bydlení
vlastní byt
vlastní dům
družstevní byt

MBA
VŠ + postgraduál
VŠ
bakalářské

VOŠ
středoškolské
s maturitou

vyučený
základní /
neukončené
vzdělání

obecní byt
pronajatý dům
pronajatý byt

bydlení u rodiny
jiné

Status bydlení
obecní byt
pronajatý dům
pronajatý byt

bydlení u rodiny
jiné

vlastní byt
vlastní dům
družstevní byt

Na současné adrese od

Na současné adrese od

Počet závislých osob (bez žadatele)

Počet závislých osob (bez žadatele)

Mobilní telefon

Mobilní telefon

E-mail

E-mail

Adresa pobytu v České republice

Adresa pobytu v České republice

Ulice

Ulice

Číslo

Číslo

PSČ

PSČ

Obec

Obec

Je korespondenční adresa stejná jako adresa pobytu?

Je korespondenční adresa stejná jako adresa pobytu?

Ano

Ne

Ano

Ne

Korespondenční adresa

Korespondenční adresa

Ulice

Ulice

Číslo

Číslo

PSČ

PSČ

Obec

Obec
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1. ŽADATEL

2. ŽADATEL
HLAVNÍ PŘÍJEM

Čistý měsíční příjem

Čistý měsíční příjem

Měna příjmu

Měna příjmu

Ne
Příjmy na základě čestného prohlášení
Ano
Tímto čestně prohlašuji, že mám stálý/stálé zdroj/zdroje příjmu/
příjmů, který/které je/jsou potřebný/potřebné pro splácení požadovaného hypotečního úvěru.

Ne
Příjmy na základě čestného prohlášení
Ano
Tímto čestně prohlašuji, že mám stálý/stálé zdroj/zdroje příjmu/
příjmů, který/které je/jsou potřebný/potřebné pro splácení požadovaného hypotečního úvěru.

Druh příjmu

Druh příjmu

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou

Práce na DPČ

Práce na DPČ

Podnikání (OSVČ / svobodné povolání)

Podnikání (OSVČ / svobodné povolání)

Příjem z podílu na zisku (s. r. o., a. s.)

Příjem z podílu na zisku (s. r. o., a. s.)

Starobní / vdovský / sirotčí důchod

Starobní / vdovský / sirotčí důchod

Invalidní důchod

Invalidní důchod

Výsluhový důchod

Výsluhový důchod

Příjem z pronájmu nemovitostí

Příjem z pronájmu nemovitostí

Jiný druh příjmu

Jiný druh příjmu

Bez příjmu

Bez příjmu

Rodičovský a mateřský příspěvek

Rodičovský a mateřský příspěvek

Příjem ze zaměstnání v zahraničí

Příjem ze zaměstnání v zahraničí

Druh příjmu (jiný)

Druh příjmu (jiný)

Zaměstnán od

Zaměstnán od

Zaměstnán do

Zaměstnán do

Právní forma zaměstnavatele

Právní forma zaměstnavatele

OSVČ

OSVČ

společnost s ručením omezeným

společnost s ručením omezeným

akciová společnost

akciová společnost

státní správa / státní společnost

státní správa / státní společnost

jiné

jiné

Vykonávané povolání 1. žadatel

Vykonávané povolání 1. žadatel

administrativní pracovníci, úředníci

administrativní pracovníci, úředníci

lékaři, lékárníci

lékaři, lékárníci

pracovníci v oblasti služeb

pracovníci v oblasti služeb

učitelé, lektoři

učitelé, lektoři

zemědělci, zahradníci, lesníci

zemědělci, zahradníci, lesníci

analytici

analytici

obchodníci

obchodníci

právníci, advokáti, soudci

právníci, advokáti, soudci

umělci, novináři

umělci, novináři

účetní, finanční poradce, ekonom

účetní, finanční poradce, ekonom

politici

politici

odborníci

odborníci

řemeslníci

řemeslníci

vedoucí pracovníci

vedoucí pracovníci

jiní

jiní

dělníci

dělníci

policisté, hasiči, vojáci

policisté, hasiči, vojáci

řidiči

řidiči

vrcholový management

vrcholový management

Povolání (jiné)
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Povolání (jiné)
4/10

1. ŽADATEL

2. ŽADATEL

Hospodářský sektor zaměstnavatele

Hospodářský sektor zaměstnavatele
automobilový průmysl

bankovnictví, finance
bezpečnost a ochrana
bezpečnostní složka státu
cestovní ruch, hotelnictví
audit, účetnictví, consulting

bankovnictví, finance
bezpečnost a ochrana
bezpečnostní složka státu
cestovní ruch, hotelnictví
audit, účetnictví, consulting

doprava a logistika
elektrotechnika a energetika
farmacie
těžký a těžební průmysl
chemický průmysl
IT
kultura
marketing, reklama, PR

doprava a logistika
elektrotechnika a energetika
farmacie
těžký a těžební průmysl
chemický průmysl
IT
kultura
marketing, reklama, PR

nezisková organizace
obchod a prodej
pohostinství
pojišťovnictví
právo a legislativa
překladatelství a tlumočnictví
reality
služby
státní správa
stavebnictví, strojírenství
vzdělávání, věda
telekomunikace

nezisková organizace
obchod a prodej
pohostinství
pojišťovnictví
právo a legislativa
překladatelství a tlumočnictví
reality
služby
státní správa
stavebnictví, strojírenství
vzdělávání, věda
telekomunikace

lehký a zpracovatelský průmysl
vodohospod., lesnictví, životní prostředí
zdravotnictví
zemědělství a potravinářství
žurnalistika, masmédia
jiné

lehký a zpracovatelský průmysl
vodohospod., lesnictví, životní prostředí
zdravotnictví
zemědělství a potravinářství
žurnalistika, masmédia
jiné

Počet zaměstnanců
1–10
11–50

51–200

201–500

501 a více

Počet zaměstnanců
1–10
11–50

Název společnosti

Název společnosti

IČ

IČ

Ulice

51–200

04_2021/4

automobilový průmysl

201–500

501 a více

Ulice
PSČ

Číslo

PSČ

Číslo

Obec

Obec

Země

Země

VEDLEJŠÍ PŘÍJEM

VEDLEJŠÍ PŘÍJEM

Čistý měsíční příjem

Čistý měsíční příjem

Měna příjmu

Měna příjmu

Druh příjmu

Druh příjmu

Zaměstnán od

Zaměstnán do

Zaměstnán od

Zaměstnán do

Vykonávané povolání

Vykonávané povolání

Název společnosti

Název společnosti

IČ

IČ

Ulice

Ulice
PSČ

Číslo

PSČ

Číslo

Obec

Obec

Země

Země

V případě OSVČ vyplňte

V případě OSVČ vyplňte

IČ

IČ

Celkový obrat za poslední účetní období

Celkový obrat za poslední účetní období

Počet zaměstnanců (počet)

Počet zaměstnanců (počet)

Typ účetnictví

Typ účetnictví

daňová evidence
podvojné účetnictví
výdaje stanovené paušálem

daňová evidence
podvojné účetnictví
výdaje stanovené paušálem
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3. ŽADATEL

4. ŽADATEL
HLAVNÍ PŘÍJEM

Čistý měsíční příjem

Čistý měsíční příjem

Měna příjmu

Měna příjmu

Ne
Příjmy na základě čestného prohlášení
Ano
Tímto čestně prohlašuji, že mám stálý/stálé zdroj/zdroje příjmu/
příjmů, který/které je/jsou potřebný/potřebné pro splácení požadovaného hypotečního úvěru.

Ne
Příjmy na základě čestného prohlášení
Ano
Tímto čestně prohlašuji, že mám stálý/stálé zdroj/zdroje příjmu/
příjmů, který/které je/jsou potřebný/potřebné pro splácení požadovaného hypotečního úvěru.

Druh příjmu

Druh příjmu

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou

Práce na DPČ

Práce na DPČ

Podnikání (OSVČ / svobodné povolání)

Podnikání (OSVČ / svobodné povolání)

Příjem z podílu na zisku (s. r. o., a. s.)

Příjem z podílu na zisku (s. r. o., a. s.)

Starobní / vdovský / sirotčí důchod

Starobní / vdovský / sirotčí důchod

Invalidní důchod

Invalidní důchod

Výsluhový důchod

Výsluhový důchod

Příjem z pronájmu nemovitostí

Příjem z pronájmu nemovitostí

Jiný druh příjmu

Jiný druh příjmu

Bez příjmu

Bez příjmu

Rodičovský a mateřský příspěvek

Rodičovský a mateřský příspěvek

Příjem ze zaměstnání v zahraničí

Příjem ze zaměstnání v zahraničí

Druh příjmu (jiný)

Druh příjmu (jiný)

Zaměstnán od

Zaměstnán od

Zaměstnán do

Zaměstnán do

Právní forma zaměstnavatele

Právní forma zaměstnavatele

OSVČ

OSVČ

společnost s ručením omezeným

společnost s ručením omezeným

akciová společnost

akciová společnost

státní správa / státní společnost

státní správa / státní společnost

jiné

jiné

Vykonávané povolání 1. žadatel

Vykonávané povolání 1. žadatel

administrativní pracovníci, úředníci

administrativní pracovníci, úředníci

lékaři, lékárníci

lékaři, lékárníci

pracovníci v oblasti služeb

pracovníci v oblasti služeb

učitelé, lektoři

učitelé, lektoři

zemědělci, zahradníci, lesníci

zemědělci, zahradníci, lesníci

analytici

analytici

obchodníci

obchodníci

právníci, advokáti, soudci

právníci, advokáti, soudci

umělci, novináři

umělci, novináři

účetní, finanční poradce, ekonom

účetní, finanční poradce, ekonom

politici

politici

odborníci

odborníci

řemeslníci

řemeslníci

vedoucí pracovníci

vedoucí pracovníci

jiní

jiní

dělníci

dělníci

policisté, hasiči, vojáci

policisté, hasiči, vojáci

řidiči

řidiči

vrcholový management

vrcholový management

Povolání (jiné)
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Povolání (jiné)
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4. ŽADATEL

Hospodářský sektor zaměstnavatele

Hospodářský sektor zaměstnavatele
automobilový průmysl

bankovnictví, finance
bezpečnost a ochrana
bezpečnostní složka státu
cestovní ruch, hotelnictví
audit, účetnictví, consulting

bankovnictví, finance
bezpečnost a ochrana
bezpečnostní složka státu
cestovní ruch, hotelnictví
audit, účetnictví, consulting

doprava a logistika
elektrotechnika a energetika
farmacie
těžký a těžební průmysl
chemický průmysl
IT
kultura
marketing, reklama, PR

doprava a logistika
elektrotechnika a energetika
farmacie
těžký a těžební průmysl
chemický průmysl
IT
kultura
marketing, reklama, PR

nezisková organizace
obchod a prodej
pohostinství
pojišťovnictví
právo a legislativa
překladatelství a tlumočnictví
reality
služby
státní správa
stavebnictví, strojírenství
vzdělávání, věda
telekomunikace

nezisková organizace
obchod a prodej
pohostinství
pojišťovnictví
právo a legislativa
překladatelství a tlumočnictví
reality
služby
státní správa
stavebnictví, strojírenství
vzdělávání, věda
telekomunikace

lehký a zpracovatelský průmysl
vodohospod., lesnictví, životní prostředí
zdravotnictví
zemědělství a potravinářství
žurnalistika, masmédia
jiné

lehký a zpracovatelský průmysl
vodohospod., lesnictví, životní prostředí
zdravotnictví
zemědělství a potravinářství
žurnalistika, masmédia
jiné

Počet zaměstnanců
1–10
11–50

51–200

201–500

501 a více

Počet zaměstnanců
1–10
11–50

Název společnosti

Název společnosti

IČ

IČ

Ulice

51–200
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automobilový průmysl

201–500

501 a více

Ulice
PSČ

Číslo

PSČ

Číslo

Obec

Obec

Země

Země

VEDLEJŠÍ PŘÍJEM

VEDLEJŠÍ PŘÍJEM

Čistý měsíční příjem

Čistý měsíční příjem

Měna příjmu

Měna příjmu

Druh příjmu

Druh příjmu
Zaměstnán do

Zaměstnán od

Zaměstnán do

Zaměstnán od

Vykonávané povolání

Vykonávané povolání

Název společnosti

Název společnosti

IČ

IČ

Ulice

Ulice
PSČ

Číslo

PSČ

Číslo

Obec

Obec

Země

Země

V případě OSVČ vyplňte

V případě OSVČ vyplňte

IČ

IČ

Celkový obrat za poslední účetní období

Celkový obrat za poslední účetní období

Počet zaměstnanců (počet)

Počet zaměstnanců (počet)

Typ účetnictví

Typ účetnictví

daňová evidence
podvojné účetnictví
výdaje stanovené paušálem

daňová evidence
podvojné účetnictví
výdaje stanovené paušálem
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ZAŘAZENÍ DO POJISTNÉHO PROGRAMU
Beru / Bereme na vědomí, že Banka sjednala dne 21. 12. 2008 Rámcovou pojistnou smlouvou č. 400.005 s MetLife Europe d.a.c., pobočka pro
Českou republiku, se sídlem Praha 1, Purkyňova 2121/3, PSČ 110 00, IČ: 03926206 (dále jako „Pojistitel“ a „Rámcová pojistná smlouva“), ve prospěch
svých Zákazníků pojistný program životního a úrazového pojištění pod obecně užívaným názvem „Pojištění schopnosti splácet“ Standard a podpisem této Žádosti a Smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru žádám / žádáme o své zařazení do uvedeného pojistného programu.
Souhlasím / Souhlasíme se zařazením do pojistného programu „Pojištění schopnosti splácet“
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Souhlasím / Souhlasíme s tím, aby Banka byla určena do výše své pohledávky z titulu poskytnutého hypotečního úvěru obmyšlenou osobou, pro
pojistné plnění z pojistné události smrti následkem úrazu nebo nemoci. Souhlasím / Souhlasíme s tím, aby pojistné plnění z výše uvedené Rámcové pojistné smlouvy bylo použito jako zajištění hypotečního úvěru, který mi / nám dle smlouvy o hypotečním úvěru Banka poskytla. Současně
vinkuluji / vinkulujeme pojistné plnění z výše uvedené Rámcové pojistné smlouvy ve prospěch Banky pro pojistné plnění z pojistné události úplné
trvalé invalidity následkem úrazu nebo nemoci.
Souhlasím / Souhlasíme proto s tím, aby Pojistitel veškerá pojistná plnění z Rámcové pojistné smlouvy, vztahující se k pojistné události, jež se mi
/ nám přihodila, do výše pohledávky Banky z titulu hypotečního úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o hypotečním úvěru, poukazoval na
účet Banky.
Uděluji / Udělujeme zároveň souhlas Pojistiteli, aby Banku informoval o vzniku nároku na pojistné plnění z Rámcové pojistné smlouvy. Rovněž
souhlasím / souhlasíme, aby Pojistitel poskytl Bance v případě pojistné události i následující údaje: vznik a příčinu pojistné události a případné
zamítnutí nároku na pojistné plnění a jeho důvod.
Ve smyslu nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), prohlašuji, že:
1. Beru / bereme na vědomí, že mé osobní údaje uvedené na tomto formuláři a v další dokumentaci poskytnuté Bance budou předány Pojistiteli
coby správci osobních údajů, který je bude zpracovávat, neboť je to nezbytné ke splnění Rámcové pojistné smlouvy 400.005 a takové zpracování je rovněž v oprávněném zájmu pojišťovny (prokázání nároku Pojišťovny na pojistné, prokázání řádného postupu při poskytování pojištění
v souladu s pojistnou smlouvou).
2. Beru / bereme na vědomí, že osobní údaje o mém zdravotním stavu uvedené v mém Prohlášení o zdravotním stavu zpracovává Pojišťovna,
neboť je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků vyplývajících z pojištění (zejména mého nároku na pojistné plnění). To
se týká rovněž dalších osobních údajů, včetně osobních údajů o zdravotním stavu, poskytnutých mnou či zdravotnickým nebo jiným zařízením
Pojistiteli na základě Rámcové pojistné smlouvy a v souvislosti s ní, typicky při likvidaci pojistné události. Při poskytování pojištění spolupracuje
Pojistitel jako správce osobních údajů a Banka jako zpracovatel osobních údajů.
3. Jsem si vědom / jsme si vědomi svého práva na přístup k osobním údajům poskytnutým Pojišťovně a Bance, práva na informace o zpracování,
jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále svého práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od Pojistníka a
Pojistitele vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména omezením, blokováním, provedením opravy, doplněním nebo
likvidací osobních údajů (výmazem). Byl jsem upozorněn / byli jsme upozorněni na informace o zpracování mých osobních údajů Pojistitelem
dle čl. 14 GDPR, přičemž veškeré tyto informace jsou kdykoli dostupné v Oznámení o ochraně osobních údajů, které je také na webových stránkách Pojistitele www.metlife.cz, v sekci „Kontaktujte nás“ pod odkazem ochrana osobních informací.
Jsem si vědom / jsme si vědomi svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým Bance a MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále svého práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od Banky
a MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Současně prohlašuji / prohlašujeme, že veškeré osobní údaje poskytuji / poskytujeme
dobrovolně.
Potvrzuji / Potvrzujeme, že jsem / jsme obdrželi informace týkající se mého / našeho pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy a seznámil jsem se /
seznámili jsme se s pojistnými podmínkami VPPŽP-CL, ZPPŽP-CL-T a ZPPŽP-CL-TPD a obsahem Extraktu rámcové pojistné smlouvy. Dále beru
/ bereme na vědomí, že jsem oprávněn / jsme oprávněni během účinnosti Smlouvy o hypotečním úvěru kdykoliv od Banky vyžadovat informace
nebo poskytnutí kopie Rámcové pojistné smlouvy za účelem zjištění dalších podmínek pojištění.
Beru / Bereme na vědomí, že podmínkou zařazení do pojistného programu a setrvání v tomto programu je vinkulace pojistného plnění z výše
uvedené Rámcové pojistné smlouvy ve prospěch Banky a udělení souhlasu s určením Banky obmyšlenou osobou.
Beru / Bereme na vědomí, že nedílnou součástí této žádosti je vyplněný formulář „Ověření zdravotní způsobilosti pro zařazení do pojistného programu“ samostatně pro každého žadatele.
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Prohlášení o daňovém rezidenství
Prohlašuji, že jsem daňovým rezidentem i v jiné zemi než Česká republika.
Žadatel č. 1:

Ano

Ne

Druhou zemí, kde jsem daňovým rezidentem, jsou Spojené státy americké.
Žadatel č. 1:

Ano

Ne

Žadatel č. 1 – prosím uveďte TIN*: ...............................................................................................................................................................................................................
Další daňové rezidenství: ..................................................................................................................................................................................................................................
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DIČ nebo ekvivalent: ............................................................................................................................................................................................................................................
Prohlášení o daňovém rezidenství
Prohlašuji, že jsem daňovým rezidentem i v jiné zemi než Česká republika.
Žadatel č. 2:

Ano

Ne

Druhou zemí, kde jsem daňovým rezidentem, jsou Spojené státy americké.
Žadatel č. 2:

Ano

Ne

Žadatel č. 2 – prosím uveďte TIN*: ...............................................................................................................................................................................................................
Další daňové rezidenství: ..................................................................................................................................................................................................................................
DIČ nebo ekvivalent: ............................................................................................................................................................................................................................................
Prohlášení o daňovém rezidenství
Prohlašuji, že jsem daňovým rezidentem i v jiné zemi než Česká republika.
Žadatel č. 3:

Ano

Ne

Druhou zemí, kde jsem daňovým rezidentem, jsou Spojené státy americké.
Žadatel č. 3:

Ano

Ne

Žadatel č. 3 – prosím uveďte TIN*: ...............................................................................................................................................................................................................
Další daňové rezidenství: ..................................................................................................................................................................................................................................
DIČ nebo ekvivalent: ............................................................................................................................................................................................................................................
Prohlášení o daňovém rezidenství
Prohlašuji, že jsem daňovým rezidentem i v jiné zemi než Česká republika.
Žadatel č. 4:

Ano

Ne

Druhou zemí, kde jsem daňovým rezidentem, jsou Spojené státy americké.
Žadatel č. 4:

Ano

Ne

Žadatel č. 4 – prosím uveďte TIN*: ...............................................................................................................................................................................................................
Další daňové rezidenství: ..................................................................................................................................................................................................................................
DIČ nebo ekvivalent: ............................................................................................................................................................................................................................................
* Tax Identification Number in USA – daňové identifikační číslo v USA. Pro fyzické osoby se jedná o číslo sociálního pojištění („Social security number“).
V případě, že fyzická osoba nemá SSN, vyplní TIN přidělený americkým finančním úřadem (IRS). V případě, že nemá fyzická osoba ani TIN, musí
zažádat o daňové identifikační číslo IRS. Zobrazí se, když je žadatel daňovým rezidentem (i) v USA.
Poučení o zpracování osobních údajů
Jsem si vědom(a) skutečnosti, že mBank je jako banka ze zákona povinna, resp. oprávněna, zpracovávat některé mé osobní údaje, včetně rodného
čísla, bez mého souhlasu v souvislosti s poskytováním bankovních produktů a služeb, a to zejména pro účely: 1) splnění právních povinností mBank,
2) splnění smlouvy uzavřené mezi klientem a mBank, jakož 3) oprávněných zájmů mBank i jiných subjektů. Uvedené zahrnuje rovněž zpracování
mých osobních údajů pro účely vzájemného informování věřitelských subjektů a sdružení o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti
a platební morálce klientů a žadatelů o nabízené služby, přímého marketingu a vnitřní administrativní účely. Účely, rozsah, způsob, doba a ostatní
podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Informaci o nakládání s osobními údaji klientů mBank (dále jen „Informace“). Prohlašuji, že před
podpisem této žádosti jsem Informaci obdržel a seznámil(a) se s ní, včetně poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze
strany mBank. Byl(a) jsem rovněž informován(a), že aktuální znění Informace mohu kdykoli získat na internetových stránkách mBank www.mbank.
cz a na obchodních místech mBank.
Souhlas se zpracováním osobních údajů klientů
S ohledem na nové evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 („GDPR“) bychom Vás rádi požádali o udělení Vašeho souhlasu
s tím, aby mBank shromažďovala, zpracovávala a uchovávala Vaše osobní údaje pro účely reklamní a marketingové, tj. za účelem podpory prodeje
produktů a služeb nabízených mBank (vlastních i těch, jejichž sjednání svým klientům zajišťuje).
Zpracování osobních údajů pro tento účel zahrnuje provedení třídění a kategorizace osobních údajů klienta formou profilování tak, abychom Vám
nabízeli jen ty produkty a služby, které pro Vás mohou být zajímavé a přínosné.
V naší Informaci o nakládání s osobními údaji klientů mBank (dále jen „Informace“) naleznete vše o zpracování osobních údajů klientů mBank pro
jednotlivé uvedené účely, stejně jako poučení o Vašich souvisejících právech (včetně např. práva žádat informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, nebo práva podat stížnost u dozorového úřadu).
Ujišťujeme Vás, že udělení souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů pro dále uvedené účely je zcela dobrovolné a svůj souhlas se zpracováním
osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Neudělení Vašeho souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které Vám poskytujeme.
Pro úplnost dodáváme, že bez ohledu na shora uvedené mBank zpracovává některé osobní údaje klientů pro účely reklamy a marketingu též na
základě oprávněného zájmu na propagaci svých produktů a služeb, tj. bez souhlasu klienta. Takové zpracování však probíhá ve velmi omezeném
rozsahu.
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Udělením souhlasu níže potvrzujete, že souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro shora uvedený účel a že jste se řádně seznámil(a)
s obsahem Informace a poučením o svých právech.
Souhlasím s udělením souhlasu

1. ŽADATEL Ano

Ne

2. ŽADATEL Ano

Ne

3. ŽADATEL Ano

Ne

4. ŽADATEL Ano

Ne

Podpisem této žádosti každý z žadatelů potvrzuje, že je svéprávný a je plně způsobilý právně jednat.
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Dále, podpisem této žádosti potvrzuji, že jsem obdržel/a, akceptuji a beru na vědomí seznam odhadců.

1. ŽADATEL
v

dne

podpis

v

dne

podpis

v

dne

podpis

v

dne

podpis

2. ŽADATEL

3. ŽADATEL

4. ŽADATEL

Jméno hypotečního poradce / zprostředkovatele
E-mail
Kontakt
Obchodní místo
Souhlas s poskytováním informací podléhajících bankovnímu tajemství třetím osobám podle § 38 zákona č. 21/1992 Sb., Zákona o bankách
Tímto souhlasím, aby mBank opakovaně předávala informace tvořící bankovní tajemství podle § 38 výše uvedeného zákona třetím osobám, které pro
mBank zprostředkovávají prodej jejích bankovních produktů, a to za účelem plnění smlouvy o spolupráci mezi mBank a příslušným zprostředkovatelem vztahující se ke klientovi, včetně vzájemné kontroly zprostředkované a poskytnuté bankovní služby/produktu. Tento souhlas zahrnuje poskytování
informací v následujícím rozsahu: datum schválení/zamítnutí/zpracování žádosti, datum podpisu dokumentace, číslo žádosti a status, datum zřízení
a údaje o účtech/produktech/transakcích, typ produktu/služby/scénáře/prodejního kanálu, číslo účtu, zůstatky účtů, transakce účtu (včetně karetních
transakcí, výše mzdy), údaje o platebních prostředcích (logování frekvence užívání), výše úvěru a zůstatky, úvěrový limit, předschválený limit, úroková
sazba, výše splátek, RPSN, splatnost úvěru, sjednané pojištění, účel úvěru, zdroj příjmů, informace o dodatečně sjednaných produktech či službách ve
stejném rozsahu. Souhlas poskytuji výhradně ve vztahu ke třetím osobám uvedeným ve smluvní dokumentaci, které se podílely na zprostředkování
této žádosti nebo uzavření následné smlouvy. Zároveň souhlasím s tím, že kopie sjednané smluvní dokumentace může být těmto osobám ze strany
mBank poskytnuta. Tento souhlas je platný do jeho odvolání nebo do ukončení smluvního vztahu mezi klientem a mBank.

1. ŽADATEL Ano

Ne

Podpisem na této žádosti potvrzuji převzetí žádosti o úvěr klienta k výše uvedenému datu. Potvrzuji, že žádost o úvěr byla žadatelem(i) podepsána přede
mnou, že jsem ověřil(a) totožnost žadatele(ů) o úvěr dle uvedeného platného dokladu totožnosti, přičemž kopie podkladů k hypotečnímu úvěru jsem
pořídil(a) dle originálu.*

V

dne
Podpis

Převzetí žádosti bankou: **

Žádost o úvěr převzata hypotečním bankéřem dne
Jméno a příjmení hypotečního bankéře
Podpis hypotečního bankéře
* Tato věta se týká hypotečního bankéře a brokera.
** Vyplňuje se v případě, kdy je žádost zpracována zprostředkovatelem.

mBank.cz

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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