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mBank.sk
mBank S. A., so sídlom ul. Prosta 18, 00-850 Varšava, Poľská republika, zapísaná do registra podnikateľov Národného 
súdneho registra vedenom Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava, 13. obchodné oddelenie registra národných 
súdov pod číslom KRS 0000025237, REGON: 001254524 s úplne splateným základným imaním, ktorého výška
k 01.01.2021 je 169.468.160 PLN, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom 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.

týmto odstupujem (s rešpektovaním 14 dňovej lehoty určenej v úverovej zmluve) od Zmluvy o spotrebiteľskom 
úvere mPôžička Plus

Číslo H N N

uzatvorenej dňa:

s mBank SPOLKA AKCYJNA, akciová spoločnosť, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom 
mBank S.A., pobočky zahraničnej banky, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, (ďalej len „mBank“)

Beriem na vedomie, že:
1.  Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak je odstúpenie písomne alebo na inom trvanlivom nosiči 

odoslané mBank najneskôr posledný deň tejto 14-dňovej lehoty.
2.  Som povinný vrátiť mBank vyčerpaný nesplatený úver spolu s úrokom odo dňa čerpania úveru do dňa vrátenia 

úveru, v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení.
3.  Deň po skončení 30-dňovej lehoty sa všetky záväzky vyplývajúce z úverovej zmluvy stávajú vymáhateľné a som 

povinný/á bezodkladne splatiť vyčerpaný úver i úroky z neho plynúce.

Ja, nižšie podpísaný

Meno     Priezvisko

Dátum narodenia     Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti     Číslo dokladu totožnosti

Séria dokladu totožnosti

Aktuálna adresa trvalého bydliska

Prípadný preplatok na úverovom účte si prajem zaslať na účet*:

vedený v
názov banky

podpis klienta
(zhodujúci sa s podpisovým vzorom v mBank)

Vyžadujem písomné potvrdenie o uzavretí spotrebiteľského úveru mPôžička Plus, pričom poplatok za 
potrvdenie bude účtovaný podľa platného sadzobníka bankových poplatkov mBank.

Áno Nie

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE mPôžička Plus

(VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM)
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V  dňa 
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