mBank.cz

222 111 999

PLNÁ MOC
(VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM)

Jméno

Příjmení

Datum narození

Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

05_2021

Zmocnitel (majitel)

Adresa trvalého bydliště
uděluji tímto

Všeobecné zmocnění

Speciální zmocnění

k nakládání s níže specifikovanými účty ve smyslu příslušných ustanovení „Všeobecné obchodní podmínky pro zakládaní
a vedení účtů fyzických osob“, které jsou součástí smlouvy, na jejímž základě jsou níže specifikované účty vedeny v mBank (dále
jen „Zmocnění“).
Žádost o speciální zmocnění je zároveň žádostí o vydání platební karty mBank.
Zmocnění k účtu

Vydání platební karty

Typ platební karty

mKonto

Číslo účtu 670100 -

/ 6210

Ano

Ne

mKarta Svět

eMax

Číslo účtu 670100 -

/ 6210

Ano

Ne

Visa Classic

eMax

Číslo účtu 670100 -

/ 6210

Ano

Ne

Visa Classic

eMax

Číslo účtu 670100 -

/ 6210

Ano

Ne

Visa Classic

eMax

Číslo účtu 670100 -

/ 6210

Ano

Ne

Visa Classic

eMax plus

Číslo účtu 670100 -

/ 6210

eMax plus

Číslo účtu 670100 -

/ 6210

eMax plus

Číslo účtu 670100 -

/ 6210

eMax plus

Číslo účtu 670100 -

/ 6210

Osobní údaje disponenta (zástupce)
Jméno

Příjmení

Datum narození
Druh dokladu totožnosti

Rodné číslo
vyberte druh dokladu totožnosti

Platnost dokladu od
Místo narození

do

Číslo dokladu totožnosti
Doklad vydán (orgán či stát)

Státní příslušnost

V případě, že disponent není české národnosti je potřeba uvést Doplňkový doklad.
vyberte doplňkový doklad
Doplňkový doklad

Číslo doplňkového dokladu totožnosti

Adresa trvalého bydliště
Korespondenční adresa
Telefon 00420
Povolání

Mobil 00420

E-mail

vyberte povolání

Bezpečnostní otázky (vyplňuje disponent - slouží pro jeho identifikaci při kontaktu s mLinkou)
Jméno matky

Jméno otce

Rodné příjmení matky*
* Bezpečnostní údaj, který je nutno vyplnit, nemusí odpovídat skutečnosti.
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1. Zmocnění bude realizováno poté, co mBank obdrží podepsané Zmocnění společně s kopií požadovaných dokumentů.
2. V případě, že podpis uvedený v prohlášení nebude odpovídat vzoru, který má k dispozici mBank, pokyn ke Zmocnění nebude
realizován.
3. Prohlášení disponenta a poučení v tomto dokumentu jsou nedílnou a nezbytnou součástí Zmocnění.
4. Při podání formuláře korespondenční formou (poštou) musí být podpis úředně ověren.
5. Toto Zmocnění zaniká dnem doručení oznámení o úmrtí Klienta do mBank, případně úmrtím disponenta nebo vypovězením či
odvoláním tohoto Zmocnění.

V

dne
Podpis majitele / spolumajitele účtu dle podpisového vzoru

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZMOCNĚNCE KLIENTA (DISPONENTA)
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 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 přijetím této plné moci podpisem níže 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.

V

dne
Disponent uvede podpisový vzor

Údaje klienta bylyl ověřeny dle platného dokladu totožnosti.
Podpis a razítko oprávněného pracovníka banky
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Potvrzuji správnost údajů. Současně beru na vědomí, že

