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Identifikační údaje zůstavitele
Jméno a příjmení
Rodné číslo / číslo pasu / datum narození
Adresa trvalého bydliště
Kontaktní údaje dědice
Jméno a příjmení
Korespondenční adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Výpis z účtu*

Seznam účtů zůstavitele
mKonto

670100 -

/6210

eMax / eMax Plus

670100 -

/6210

eMax / eMax Plus

670100 -

/6210

mBusiness Konto

670100 -

/6210

mBusiness eMax

670100 -

/6210

670100 -

/6210

670100 -

/6210

Účet ponechat

Účet zrušit

* výpis z účtu bude zaslán na uvedenou e-mailovou adresu dědice. V případě požadavku zaslání poštou, je služba zpoplatněna dle sazebníku mBank.
Číslo účtu dědice pro převod finančních prostředků
Předčíslí

Číslo účtu

Kód banky

VS

KS

SS

Doplňující informace: (např. žádost o výpis z účtu apod.)

Poučení o zpracování osobních údajů klientů mBank
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
tohoto dokumentu 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 případě ponechání účtu (převedení účtu na dědice) vyplňte následující údaje: *
Osobní údaje dědice
Datum narození

Rodné číslo / číslo pasu

Druh dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

Platnost dokladu

od

Místo narození

do

Doklad vydán
Státní příslušnost

Rodné příjemní matky**
Adresa trvalého bydliště
* Na jedno rodné číslo lze mít otevřen 1 účet mKonto, 4 účty eMax a 4 účty Emax Plus. V případě, že má dědic tyto kapacity vyčerpány, nelze na něj
převést účty po zůstaviteli. Účty mBusiness Konto a mBusiness eMax nelze převádět na dědice.
** Bezpečnostní údaj, který je nutno vyplnit, nemusí odpovídat skutečnosti.
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PŘÍLOHY:
Kopie OP

Souhlas s kopií OP

Jiné

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.
Udělením souhlasu níže potvrzujete, že souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pro shora uvedený účel a že jste se řádně seznámil(a) s obsahem Informace a poučením o Vašich právech.
Souhlasím s udělením souhlasu

Ne

Ano

Dědic podpisem tohoto pokynu k vypořádání dědictví potvrzuje, že je svéprávný a je plně způsobilý právně jednat.
Prohlášení o daňovém rezidenství
Já, níže podepsaný, tímto v souladu se z. č. 330/2014 Sb. o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy
daní a z. č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, čestně prohlašuji, že jsem daňovým rezidentem České republiky, popřípadě rovněž daňový rezident v jiné zemi:
Daňové rezidentsví 1

Česká republika

DIČ nebo ekvivalent
* v případě, že Vám nebylo přiděleno DIČ, proškrtněte
Daňové rezidentsví 2

Česká republika

DIČ, TIN nebo ekvivalent
* v případě daňového rezidentství pouze v České republice proškrtněte

Potvrzuji správnost údajů a současně beru na vědomí, že:
1. V případě, že dojde ke změně některých z výše uvedených údajů, je klient povinen tuto skutečnost sdělit bance a doložit k tomu potřebné doklady.
2. V případě chybně vyplněného formuláře ke zrušení účtu/účtů nedojde.
3. V případě, že účet/účty nebude možné převést na dědice, budou zrušeny.

V

dne
Podpis dědice

V

dne
Podpis pracovníka banky
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Usnesení o vypořádání dědictví

