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0850 60 60 50

ŽIADOSŤ O PRIRADENIE DISPONENTA
(VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM)
05 _2018

Údaje Splnomocniteľa, ktorý udeľuje dispozičné právo k účtu:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaná v:
/ DIČ:

IČO:
zastúpená:
Meno, priezvisko majiteľa účtu:
Rodné číslo:

/ Dátum narodenia:

Druh dokladu totožnosti:

/ Séria a číslo dokladu totožnosti:

Adresa trvalého bydliska:

týmto udeľujem
všeobecné
špeciálne plnomocenstvo podľa podmienok stanovených v Obchodných
podmienkach k bežným a sporiacim účtom a debetným kartám pre podnikateľov v mBank, vydaných
mBank SPOLKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom ul. Senatorska 18, 00-950 Varšava, Poľská republika,
Identifikačné číslo: 001254524, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste
Varšava, 12. obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, ktorá podniká na území Slovenskej republiky
prostredníctvom organizačnej zložky: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Pribinova 10,
811 09 Bratislava, IČO: 36 819 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po,
vložka č. 1503/B (ďalej len „mBank”), na nakladanie s prostriedkami na účte v mBank:
Vydanie platobnej
karty k účtu:
mKonto Biznis

ÁNO

číslo účtu:
Typ platobnej karty:

eMax Biznis

číslo účtu:

eMax Biznis

číslo účtu:

eMax Biznis

číslo účtu:

eMax Biznis

číslo účtu:

mBank.sk

Mastercard

NIE

Visa PayWave
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mBank.sk
pre:
Meno a priezvisko
Disponenta:
Rodné číslo:
Druh dokladu totožnosti:

0850 60 60 50

/ Dátum narodenia:
/ Séria a číslo dokladu totožnosti:

Adresa trvalého bydliska:
Korešpondenčná adresa:
Číslo mobilného telefónu: +421
E-mailová adresa:

Bezpečnostná otázka (slúži pre identifikáciu Disponenta pri kontakte s mLinkou):
Rodné priezvisko matky:
Mám záujem o viac-úrovňovú autorizáciu (platí len pre všeobecné plnomocenstvo)
Autorizačné limity: Limit 1

, Limit 2

Plnomocenstvo je udelené na dobu neurčitú. Platnosť plnomocenstva končí dňom doručenia odvolania
plnomocenstva do mBank, odstúpenia od Zmluvy o účte, doručenia výpovede plnomocenstva zo strany
Disponenta, doručením dôveryhodnej informácie o smrti Majiteľa alebo Disponenta do mBank, alebo z iných
dôvodov vyplývajúcich z právnych predpisov.
Podpisový vzor majiteľa účtu

Dátum:
Miesto:
Údaje majiteľa účtu boli overené podľa platných originálov dokladov.

Podpis oprávneného pracovníka mBank
Poučenie:
1. Priradenie disponenta bude zrealizované hneď ako mBank obdrží podpísanú „Žiadosť o priradenie disponenta“, „Prehlásenie splnomocnenca“ spolu s overenou kópiou dokladu totožnosti.
2. Pri podaní žiadosti na finančnom centre alebo mKiosku overí údaje v Žiadosti, doklady totožnosti a podpisy
pracovník mBank.
3. Ak podávate žiadosť korešpondenčnou formou musia byť údaje v Žiadosti, doklady totožnosti a podpisy
overené notárom.
4. Podpisový vzor splnomocniteľa musí zodpovedať podpisovému vzoru, ktorý má mBank k dispozícii, inak
pokyn na priradenie disponenta na základe plnomocenstva nebude zrealizovaný.
5. Prehlásenie splnomocnenca je neoddeliteľnou súčasťou Žiadosti o priradenie disponenta.
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PREHLÁSENIE SPLNOMOCNENCA
(VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM)

Osobné údaje Disponenta:
Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Typ dokladu totožnosti:

Číslo dokladu totožnosti:

Rodné priezvisko matky:

Štátne občianstvo:

Číslo mobilného telefónu: +421

E-mailová adresa:

Adresa:
Trvalého pobytu:

Korešpondenčná:

Ulica:

Ulica:

Číslo:

Číslo:

PSČ:

PSČ:

Mesto:

Mesto:

Štát:

Štát:

Týmto prijímam plnomocenstvo na disponovanie s prostriedkami na účte majiteľa:
všeobecné plnomocenstvo, na nakladanie s Účtom v rovnakom rozsahu ako Majiteľ:
špeciálne plnomocenstvo, na nakladanie s Disponibilnými prostriedkami na Účte výlučne použitím
Doplnkovej karty:
Vydanie platobnej
karty k účtu:
mKonto Biznis

ÁNO

číslo účtu:
Typ platobnej karty:

eMax Biznis

číslo účtu:

eMax Biznis

číslo účtu:

eMax Biznis

číslo účtu:

eMax Biznis

číslo účtu:

Mastercard

NIE

Visa PayWave

vedenom v mBank SPOLKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom ul. Senatorska 18, 00-950 Varšava, Poľská
republika, Identifikačné číslo: 001254524, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom
v meste Varšava, 12. obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, ktorá podniká na území Slovenskej
republiky prostredníctvom organizačnej zložky: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Pribinova
10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 819 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po,
vložka č. 1503/B (ďalej len „mBank”).
Potvrdzujem, že som sa oboznámil s obsahom Všeobecných obchodných podmienok mBank, Obchodných
podmienok k bežným a sporiacim účtom a debetným kartám pre podnikateľov v mBank, beriem ich na
vedomie a zaväzujem sa ich dodržiavať.
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Ako Disponent akceptujem udelenú plnú moc v rozsahu, v akej mi ju udelil majiteľ účtu a to aj do budúcna.
mBANK SPÒŁKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 00-950, Identifikačné číslo:
001254524, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. obchodné
oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom
organizačnej zložky: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO:
36 819 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, vložka č. 1503/B, (ďalej len
„mBank” alebo „Poistník“), je prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov podľa zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane
osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“). Bližšie informácie k
spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou mBank sú uverejnené na internetovej stránke mbank.sk v sekcii
„Ochrana osobných údajov“.
Poučenie o podmienkach spracúvania osobných údajov
Potvrdzujem, že som bol pred podpisom tohto dokumentu oboznámený so všetkými podmienkami spracúvania
mojich osobných údajov (najmä s informáciami podľa čl. 13 Nariadenia a §19 Zákona o ochrane osobných
údajov, ktoré sú dostupné na webovom sídle mBank), ako aj uvedeným v tomto dokumente.
ÁNO
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu
Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v informačnom systéme mBank v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.
a) a čl. 7 Nariadenia, a § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 Zákona o ochrane osobných údajov na dobu platnosti
zmluvného vzťahu medzi klientom a mBank a dva roky po jeho skončení, a to v rozsahu meno, priezvisko,
adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo na účely marketingu a súhlasím so zasielaním alebo iným
poskytovaním obchodných informácií a marketingových ponúk zo strany mBank (priamy marketing) v zmysle
zákona o elektronických komunikáciách. Súhlas na spracovanie osobných údajov a súhlas k marketingu je
klient oprávnený kedykoľvek odvolať.
ÁNO

NIE
Podpis Disponenta

Svojím podpisom potvrdzujem a súčasne beriem na vedomie, že všetky uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

V

dňa
Podpisový vzor Disponenta

Osobné údaje Disponenta boli overené podľa platných dokladov totožnosti.

Podpis oprávneného pracovníka mBank
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