mBank.sk

0850 60 60 50

SÚHLAS MANŽELA/MANŽELKY
S UZATVORENÍM ÚVEROVEJ ZMLUVY
(VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM)

Ja dolu podpísaná / podpísaný
Priezvisko

Dátum narodenia

Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

06_2018

Meno

Adresa trvalého bydliska
týmto súhlasím, aby môj manžel / moja manželka
Meno

Priezvisko

Dátum narodenia

Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

Adresa trvalého bydliska

uzatvoril / uzatvorila
s mBank S.A., 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 mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO:
36 819 638, IČ DPH: SK2022429156, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po,
vložka č. 1503/B (ďalej len „mBank“)
zmluvu o poskytnutí úveru mHypotéka s číslom žiadosti:
a úver na základe tejto zmluvy (ďalej len „Zmluva“) poskytnutý z prostriedkov, ktoré sú súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov splatil / splatila.
Na základe uvedenej Zmluvy poskytne mBank úver vo výške:

EUR, slovom

Čestné prehlásenie
Čestne prehlasujem, že za trvania manželstva nedošlo k zúženiu ani zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Beriem na vedomie, že:
1. Úmyselné uvedenie nepravdivých údajov v tomto čestnom prehlásení môže byť posúdené ako priestupok,
prípadne ako trestný čin.
2. Svojim podpisom udeľujem mBank súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov v informačnom
systéme mBank v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na obdobie platnosti zmluvného vzťahu medzi mojím/mojou manželom/manželkou a mBank a na dobu
5 rokov po jeho skončení, a to v rozsahu údajov uvedených v tomto dokumente.
3. Pri podaní formulára na obchodnom mieste mBank bude podpis a doklad totožnosti overený bez poplatku
zamestnancom/poradcom mBank.
4. Pri podaní formulára korešpondenčnou formou (poštou) musí byť podpis overený notárom.
V

dňa
podpis klienta

Overené:
V

dňa

Overil:
podpis / pečiatka
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