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ŽÁDOST O ODLOŽENÍ SPLÁTEK JISTINY ÚVĚRU /
ŽÁDOST O ZMĚNU TERMÍNU SPLATNOSTI / ZMĚNU DATA SPLÁTKY JISTINY ÚVĚRU
(VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM)

Jméno

Příjmení

Datum narození

Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

Telefon

Email

Adresa trvalého bydliště

11_2018

Já, níže podepsaný

Číslo úvěru

tímto žádám o odložení splátek jistiny úvěru na dobu

měsíců (max. 6)

tímto žádám o změnu termínu splátky ze stávajícího (den)
tímto žádám o prodloužení splatnosti úvěru na

na nový (den)

měsíců (max. 96)

u produktu mPŮJČKA plus

uzavřené s 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 (dále jen „mBank“) (dále jen „Smlouva“).

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

Požadované dokumenty k žádosti:
Doklad potvrzující ztrátu zaměstnání, nebo dlouhodobou hospitalizaci.
(Tyto dokumenty nejsou potřeba v žádosti o změnu termínu splátky a změnu splatnosti úvěru).
Beru na vědomí, že:
1. Před datem ukončení odkladu splátek jistiny je žadatel povinen doložit mBank dokumenty prokazující schopnost žadatele nadále řádně splácet
úvěr (potvrzení o výši příjmu, apod).
2. V případě nedodržení závazku uvedeného v bodě 1 má mBank právo uplatnit příslušné postupy a sankce dle Smlouvy a jejích dodatků.
3. Na rozhodnutí o vyhovění této žádosti nemá žadatel žádný právní nárok.
4. Za změnu smluvních podmínek Smlouvy bude účtován poplatek dle platného „Sazebníku bankovních poplatků mBank“.

V

dne
Podpis klienta

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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