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ŽIADOSŤ O ZMENU ÚVERU „mHYPOTÉKA” PO ČERPANÍ
(VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM)

(ďalej len úver „Zmluva”)
(ďalej len úver „mHYPOTÉKA”)
07_2015

Zmluva o poskytnutí úveru „mHYPOTÉKA” reg. č.
Ja, nižšie podpísaný
Prvý Dlžník
Meno

Priezvisko

Dátum narodenia

Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

Email

Telefónne číslo

Druhý Dlžník
Meno

Priezvisko

Dátum narodenia

Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

Email

Telefónne číslo

Tretí Dlžník
Meno

Priezvisko

Dátum narodenia

Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

Email

Telefónne číslo

Štvrtý Dlžník
Meno

Priezvisko

Dátum narodenia

Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

Email

Telefónne číslo

Žiadam týmto o
Áno

Zmenu typu úrokovej sadzby
Z variabilnej na fixnú úrokovú sadzbu, fix na

rokov

Z fixnej na variabilnú úrokovú sadzbu
Z fixnej na iný typ fixnej úrokovej sadzby, fix na
Áno

rokov

Zmenu typu splácania
Z klesajúcich (degresívnych) splátok na rovnomerné (anuitné)
Z rovnomerných (anuitných) splátok na klesajúce (degresívne)

Áno

Zníženie výšky hypotekárneho úveru
Nová výška hypotekárneho úveru
Aktuálna výška nedočerpanej čiastky
Dôvod nedočerpania
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Inú zmenu/ zmeny. Prosím uveďte aké

Beriem na vedomie:
1. V prípade, ak Zmluva bola už podpísaná obidvomi zmluvnými stranami, podliehajú vyššie uvedené zmeny vyhotoveniu dodatku k Zmluve. Poplatok za vyhotovenie dodatku bude účtovaný v súlade s platným
„Sadzobníkom poplatkov mBank”
2. Podľa špecifík jednotlivých prípadov je mBank oprávnená vyžiadať si dodatočné dokumenty k úveru
„mHYPOTÉKA”, napr. týkajúce sa doloženia príjmu.
3. V prípade chybne vyplnenej žiadosti k zmenám nedôjde.
4. Pri podaní žiadosti na obchodnom mieste mBank bude podpis zadarmo overený pracovníkom mBank.
5. Pri podaní žiadosti korešpondenčnou formou (poštou) musí byť podpis overený notárom.

V

dňa
Podpis prvého dlžníka

Podpis druhého dlžníka

Podpis tretieho dlžníka

Podpis štvrtého dlžníka

„Vyhlasujem, že údaje dlžníka/ov uvedené v tejto žiadosti boli overené na základe platného/ých dokladu/ov
totožnosti a že táto žiadosť o zmenu bola podpísaná v mojej prítomnosti.“
Meno a priezvisko: ..................................................................................
Dňa: ...........................................................................................................
Podpis: ......................................................................................................
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