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VYSPORIADANIE DEDIČSTVA
(VYPLŇTE TLAČENÝM PÍSMOM)

Identifikačné údaje poručiteľa
05_2021

Meno a Priezvisko
Rodné číslo / Dátum narodenia
Adresa trvalého bydliska
Kontaktné údaje dediča
Meno a priezvisko
Korešpondenčná adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Zoznam účtov poručiteľa

IBAN

Výpis z účtu1) Účet ponechať

Účet zrušiť

mKonto
eMax
eMax
eMax
eMax
eMax Plus
eMax Plus
eMax Plus
eMax Plus
mKonto Biznis
eMax Biznis
mSporenie
1) výpis z účtu bude zaslaný na uvedenú e-mailovou adresu dediča. V prípade požiadavky zaslania poštou, je služba
spoplatnená podľa sadzobníku mBank (požiadavku prosím vyplňte v časti „Doplňujúce informácie“, rovnako aj požiadavku za aké obdobie si prajete zaslať výpis z účtu/účtov).
Finančné nástroje poručiteľa
mFondy

Ponechať 2)

Zrušiť
Udeľujem mandát pre mBank, na základe ktorého je mBank
oprávnená pristúpiť k bezodkladnému odpredaju podielových
listov.
3)

ÁNO

NIE

2) v prípade záujmu ponechania mFondov sa Dedič zaväzuje pristúpiť k Rámcovej zmluve, ktorú je nutné uzatvoriť
v lehote stanovenej mBank, v opačnom prípade dôjde k vypovedaniu zmluvy zo strany mBank v zmysle OP.
3) neudelením mandátu pre mBank plynie Dedičovi výpovedná lehota 30 dní a po jej uplynutí je mBank oprávnená
predať podielové listy. Dedič je oprávnený počas plynutia výpovednej lehoty zadať Pokyn na predaj všetkých
Podielových listov.
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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.
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Tuzemské číslo účtu na prevod finančných prostriedkov IBAN
VS

KS

SS

05_2021

Doplňujúce informácie:

PRÍLOHY:
Uznesenie o dedičstve

Úmrtný list

Iné

V súlade s oznámením o úmrtí poručiteľa týmto súhlasím so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov
uvedených v tomto oznámení a sprievodných dokumentoch v informačných systémoch spoločnosti 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, 12. obchodné oddelenie registra národných súdov
pod číslom KRS 0000025237, REGON: 001254524, 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, (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“), a to pre účely oznámenia úmrtia a vysporiadania dedičstva v rozsahu osobných
údajov uvedených v tomto dokumente a sprievodných dokumentoch. 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 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.
ANO

Podpis dediča
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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.
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V prípade ponechania účtu (prevedenia účtu/účtov na dediča) vyplňte nasledujúce údaje:
Osobné údaje dediča
Dátum narodenia

Rodné číslo

Štátna príslušnosť

Miesto narodenia

Typ dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

Platnosť dokladu totožnosti do

Kým bol vydaný

Typ doplnkového dokladu totožnosti
Číslo doplnkového dokladu totožnosti
Platnosť doplnkového dokladu totožnosti do
Rodné priezvisko matky 4)
Adresa trvalého bydliska
Dodatočné informácie budúceho spolumajiteľa
Zdroj príjmu
Účel obchodného vzťahu
4) Slúži ako heslo / bezpečnostný prvok v prípade potreby dodatočného overenia osoby pri kontakte s mLinkou.
Osoba s osobitným vzťahom k mBank
Vyhlasujem, že nie som osobou s osobitným vzťahom k mBank v zmysle § 35 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z.z.
o bankách v znení neskorších predpisov a potvrdzujem, že som si vedomý povinnosti poskytnúť mBank potrebné
informácie na preverenie tejto skutočnosti.
ÁNO

NIE

Spracovanie osobných údajov na účely marketingu
V súlade s oznámením o úmrtí poručiteľa a vo veci dedičského konania 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 dediča
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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.
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Povolanie
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PREHLÁSENIE O DAŇOVOM REZIDENTSTVE
(VYPLŇTE TLAČENÝM PÍSMOM)

Meno

Priezvisko

Rodné číslo SR

Dátum narodenia

týmto v súlade so zákonom č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch pre účely správy daní
a o zmene a doplnení zákona č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, týmto čestne prehlasujem
nasledovné:
Prehlasujem, že:
Som daňový rezident Slovenskej republiky
Som daňový rezident Spojených štátov amerických
TIN ................................................................. (prosím uveďte TIN1)
Som daňový rezident v inej krajine
Krajina daňového rezidentstva .................................................................
DIČ .................................................................
nemám DIČ
Dôvod neuvedenia DIČ:
A. Krajina neprideľuje daňové identifikačné číslo
B. Čakám na pridelenie daňového identifikačného čísla
Poučenie:
Potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú úplné a pravdivé.
V prípade neposkytnutia informácií požadovaných v tomto formulári, je banka oprávnená reportovať údaje klienta príslušnému
daňovému orgánu ako tzv. nespolupracujúci účet.
V prípade, že dôjde ku zmene niektorých z vyššie uvedených údajov, som povinný tieto zmeny oznámiť banke a poskytnúť
k nim potrebné doklady.

V

dňa
Podpis prehlasujúceho

Podpis a totožnosť žiadateľa podľa dokladu
dňa

overil / overila

ZEW

Podpis overovateľa

1

Tax Identification Number in USA – Daňové identifikačné číslo v USA. Pre fyzické osoby ide o číslo sociálneho poistenia
(„Social security number“). V prípade, že fyzická osoba nemá SSN, vyplní TIN pridelený americkým finančným úradom (IRS).
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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.
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Ja, nižšie podpísaný

