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ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU
mBUSINESS KONTO SE SLUŽBOU mTRANSFER

I. Údaje o firmě1
Obchodní jméno2*:
Zkrácené obchodní jméno3*:
IČ*:
DIČ:
Právní forma4*:
Zapsaná v*: ŽR / OR v/ve

pod spisovou značkou

5

Zastoupuje *:
Datum počátku podnikání*:
Předmět podnikání6*:
Účel obchodního vztahu7*:
Uveďte8:
Zdroj peněžních prostředků9*:
Ekonomický sektor10*:
Doklad o podnikatelském oprávnění*:
Datum vydání dokladu*:
Počet zaměstnanců*:
Typ účetnictví*:

Daňová evidence

Podvojné účetnictví

Internetové domény*:

1
2
3
4

5
6

7
8
9

10

Součástí této žádosti musí být kopie aktuálního dokladu o podnikatelském oprávnění obsahující IČ.
Zadejte obchodní jméno přesně tak, jak je uvedeno na dokladu o podnikatelském oprávnění. Např. je-li Ing. Michal Novák, je třeba uvést je včetně titulu.
Zadejte zkrácené obchodní jméno (max. počet znaků 25).
Vyberte z možností tu, která odpovídá Vaší právní formě podle zápisu v příslušném registru. V případě pochybností použijte odkazy na níže uvedené rejstříky: RŽP, OR,
ARES. Údaj je povinný. Banky a pobočky zahraničních bank jsou na základě zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance povinné předkládat stanovené informace
a podklady do ČNB (přesný obsah a forma je zveřejněná ve Věstníku ČNB).
Firmu zastupují vždy všichni jednatelé právnické osoby, kteří budou všeobecnými disponenty účtu.
Vyberte jednu z hlavních kategorií klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Pokud nevíte, do které kategorie předmět Vašeho podnikání spadá, doporučujeme najít
předmět Vašeho podnikání v úplném seznamu klasifikace ekonomických činností (naleznete na stránkách Českého statistického úřadu). Údaj je povinný. Banky
a pobočky zahraničních bank jsou na základě zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance povinné předkládat stanovené informace a podklady do ČNB (přesný obsah
a forma je zveřejněná ve Věstníku ČNB).
Povinný údaj dle § 9, odst. 2 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Vyplňte v případě, že účelem obchodního vztahu je „Jiná podnikatelská činnost“.
Vyplňte prosím HLAVNÍ zdroj vašich příjmů. Jedná se o: 1. Povinný údaj pro vykazování ekonomického sektoru podle ESA95. Banky a pobočky zahraničních bank jsou
na základě § 41 odst. 2 a 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance povinné předkládat stanovené informace a podklady do ČNB (přesný obsah a forma je zveřejněná
ve Věstníku ČNB). 2. Povinný údaj dle § 9, odst. 2 písm. d) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Vyberte z možností tu, která odpovídá Vašemu ekonomickému sektoru podle zápisu v příslušném registru. Banky a pobočky zahraničních bank jsou na základě zákona
č. 6/1993 Sb., o České národní bance povinné předkládat stanovené informace a podklady do ČNB (přesný obsah a forma je zveřejněná ve Věstníku ČNB).

*Povinný údaj
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II. Sídlo firmy v ČR*
Ulice, č.p.:

PSČ:

Obec:

III. Korespondenční adresa1
Ulice, č.p.:

PSČ:

Obec:

IV. Kontaktní údaje
Pevná linka:

(+420)

FAX:

(+420)

V. Výpisy
Souhlasím se zasíláním měsíčních výpisu o změnách stavu všech mých účtů v mBank, a o zůstatcích na nich na e-mailovou adresu sdělenou mBank.
Ano
Žádám o zpřístupnění informací o změnách zůstatku na účtu písemnou formou celkového výpisu operací na účtu s frekvencí jednou měsíčně
za poplatek dle „Sazebníků bankovních poplatků mBank pro podnikatele“.
Ano

V

dne
Firemní razítko a podpis(y) osob jednajících jménem firmy

Údaje ověřil
Firemní razítko a podpis pracovníka mBank

1

Vyplňte pouze v případě, že není totožná se sídlem společnosti
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Prohlášení o „Skutečném majiteli “ právnické osoby
dle § 4, odst. 4, z.č. 253/2008 Sb.

Já, níže podepsaný(á)2
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:

Rodné číslo / č. cestovního pasu*:
Datum narození:

prohlašuji, že „Skutečným majitelem“ právnické osoby

Obchodní jméno:
IČ:

1
Dle § 4 odst. 4 z.č. 253/2008 Sb. se Skutečným majitelem rozumí:
a) u podnikatele
1. fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku tohoto podnikatele; nepřímým vlivem se
rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob,
2. fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele; disponováním
s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou,
3. fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele, nebo
4. fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto podnikatele,
b) u nadace nebo nadačního fondu
1. fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo
2. nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem výnosů nadace nebo nadačního fondu, fyzická osoba nebo okruh osob, v jejichž zájmu byly založeny, nebo v jejichž zájmu
působí,
c) u sdružení podle jiného právního předpisu, obecně prospěšné společnosti anebo jiné obdobné osoby a v případě svěřeneckého vztahu nebo jiného obdobného vztahu
podle cizího právního řádu fyzická osoba,
1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv nebo majetku,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo
3. v jejímž zájmu byly založeny nebo v jejímž zájmu působí, nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem jejich výnosů.
2
Firmu zastupují vždy všichni jednatelé právnické osoby, kteří budou disponovat s účtem jako spolumajitelé. V případě více spolumajitelů je třeba vyplnit údaje všech.

*Vyplní pouze cizinci bez rodného čísla.
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k dnešnímu dni je fyzická osoba:
Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Adresa trvalého bydliště:

Adresa trvalého bydliště:

Rodné číslo / č. cestovního pasu*:

Rodné číslo: / č. cestovního pasu*:

Datum narození:

Datum narození:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Adresa trvalého bydliště:

Adresa trvalého bydliště:

Rodné číslo: / č. cestovního pasu*:

Rodné číslo: / č. cestovního pasu*:

Datum narození:

Datum narození:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Adresa trvalého bydliště:

Adresa trvalého bydliště:

Rodné číslo: / č. cestovního pasu*:

Rodné číslo: / č. cestovního pasu*:

Datum narození:

Datum narození:

V

dne
Firemní razítko a podpis(y) osob jednajících jménem firmy

Údaje ověřil
Firemní razítko a podpis pracovníka mBank

*Vyplní pouze cizinci bez rodného čísla.
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Prohlášení o statutárních orgánech právnické osoby
Já, níže podepsaný(á)1
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:

Rodné číslo / č. cestovního pasu*:
Datum narození:

Prohlašuji, že statutárními orgány právnické osoby

Obchodní jméno:
IČ:

1

Firmu zastupují vždy všichni jednatelé právnické osoby, kteří budou disponovat s účtem jako spolumajitelé. V případě více spolumajitelů je třeba vyplnit údaje všech.

* Vyplní pouze cizinci bez rodného čísla.
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k dnešnímu dni je fyzická osoba:
Oslovení:

Paní

Pan

Oslovení:

Paní

Pan

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Adresa trvalého bydliště:

Adresa trvalého bydliště:

Rodné číslo / č. cestovního pasu*:

Rodné číslo / č. cestovního pasu*:

Datum narození:

Datum narození:

Místo narození:

Místo narození:

Státní občanství:

Státní občanství:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Adresa trvalého bydliště:

Adresa trvalého bydliště:

Rodné číslo / č. cestovního pasu*:

Rodné číslo / č. cestovního pasu*:

Datum narození:

Datum narození:

Místo narození:

Místo narození:

Státní občanství:

Státní občanství:

V

dne
Firemní razítko a podpis(y) osob jednajících jménem firmy

Údaje ověřil
Firemní razítko a podpis pracovníka mBank

* Vyplní pouze cizinci bez rodného čísla.

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 Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín,
IČ: 27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319
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