mBank.sk

0850 60 60 50

ŽIADOSŤ O UVOĽNENIE ČIASTKY JEDNORAZOVO NEPODLIEHAJÚCEJ EXEKÚCII
(VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM)

12_2017

Meno klienta*
Rodné číslo*
Číslo účtu (IBAN)*
Číslo exekučného konania*
Výška čiastky jednorazovo nepodliehajúcej exekúcii je stanovená v súlade so zákonom **
Číslo účtu na prevod peňažných prostriedkov (IBAN)*
VS:

KS:

SS:

V prípade uvedenia nepravdivých údajov som si vedomý trestnoprávnych následkov z titulu trestného činu
poškodzovania veriteľa. Zároveň týmto ako sľubujúci dávam Banke ako príjemcovi sľubu sľub odškodnenia
v zmysle § 725 Obchodného zákonníka, spočívajúci v záväzku nahradiť Banke všetku škodu, ktorá vznikne
Banke z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov definovaných v tomto Vyhlásení alebo z dôvodu, že sa
moje vyhlásenia ukážu ako nepravdivé, a všetky náklady, ktoré by Banka musela vynaložiť na riešenie sporov,
súdnych alebo mimosúdnych, vyplývajúcich z uvoľnenia finančných prostriedkov definovaných v tomto
vyhlásení mojej osobe, vrátane všetkých nákladov, ktoré by Banka musela vynaložiť z dôvodu vykonania
opatrenia na odvrátenie škody alebo jeho obmedzenia na najnutnejšiu mieru, a to v lehote 7 dní odo dňa, keď
ma Banka písomne vyzve na plnenie.
V*

dňa*

Podpis klienta*
Vyhlasujem, že údaje klienta uvedené v tejto žiadosti boli overené na základe platného dokladu totožnosti
a že táto žiadosť bola podpísaná v mojej prítomnosti.

Meno a podpis
*) Povinné polia pre klienta
** Zákon č. 233/1995 Z. z (Exekučný poriadok), §104, ods. 1:
Exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165,00 EUR v prípade udelenia poverenia súdom na vykonanie exekúcie po 1. 4. 2017, prípadne do výšky 99,58 EUR v prípade
udelenia poverenia súdom na vykonanie exekúcie do 31. 3. 2017 a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke
doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak je povinný právnickou osobou,
vyhlásenie podpíše osoba oprávnená konať za povinného. Povinný vo vyhlásení označí dotknutých zamestnancov a uvedie výšku ich miezd súhrnne a aj jednotlivo. Rovnopis vyhlásenia doručí povinný exekútorovi
najneskôr do piatich dní od vyhlásenia. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte
do výšky 165,00 EUR / 99,58 EUR len na jednom z nich.
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