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ŽIADOSŤ O ZMENU DOBY SPLATNOSTI ÚVERU PO ČERPANÍ
(VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM)

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

Počet dlžníkmi vyživovaných osôb:
z toho detí do 6 rokov:

detí 6-14 rokov:

detí 15-26 rokov:

týmto žiadam o zmenu doby splatnosti úveru „mHYPOTÉKA” č. .....................................................................
Predĺženie celkovej doby splatnosti úveru „mHYPOTÉKA” na ............ mesiacov od prvého čerpania úveru
Skrátenie celkovej doby splatnosti úveru „mHYPOTÉKA” na ............ mesiacov od prvého čerpania úveru
Skrátenie doby splatnosti vyžaduje doloženie štandardných dokladov preukazujúcich príjem.
týmto žiadam o zmenu doby splatnosti úveru „mPôžička Plus” č. ..................................................................
Predĺženie celkovej doby splatnosti spotrebiteľského úveru „mPôžička Plus” na ............ mesiacov od čerpania úveru
Skrátenie celkovej doby splatnosti spotrebiteľského úveru „mPôžička Plus” na ............ mesiacov od čerpania úveru
Skrátenie doby splatnosti vyžaduje doloženie štandardných dokladov preukazujúcich príjem.
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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
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uzatvorenej s 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, 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”)
(ďalej len zmluva)

Dôvod žiadosti o zmenu .........................................................................................................................................................
Beriem na vedomie, že:
1. Podľa špecifík jednotlivých prípadov je mBank oprávnená vyžiadať si dodatočné dokumenty k posúdeniu žiadosti.
2. V prípade chybne vyplnenej žiadosti k zmene nedôjde.
3. Pri podaní žiadosti korešpondenčnou formou (poštou) musia byť podpisy overené notárom.
4. V prípade podania žiadosti o skrátenie celkovej doby splatnosti úveru je potrebné na osobnom účte mKonto, z ktorého sú uskutočňované splátky úveru, zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na úhradu navýšenej splátky.
5. Výsledok schvaľovacieho procesu bude zaslaný na vyššie uvedené e-mailové adresy.
6. Za spracovanie žiadosti o zmenu bude účtovaný poplatok v zmysle aktualne platného sadzobníka bankových
poplatkov.

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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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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