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ŽIADOSŤ O ODKLAD SPLÁTOK
ISTINY ÚVERU / ŽIADOSŤ O ZMENU DOBY SPLATNOSTI / ZMENU TERMÍNU SPLÁTKY
(VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM)

Meno

Priezvisko

Dátum narodenia

Rodné číslo

Druh dokladu totožnosti

Číslo dokladu totožnosti

Telefón

Email

Adresa trvalého bydliska

27.06.2013

Ja, dolu podpisaný

Číslo úveru

týmto žiadam o odklad splátok istiny úveru na dobu
týmto žiadam o zmenu termínu splátky zo súčasného (deň)
týmto žiadam o predĺženie splatnosti úveru na

mesiacov (max. 6)
na nový (deň)
mesiacov (max. 84)

u produktu mPÔŽIČKA plus
uzatvorenej s mBank S.A., akciová spoločnosť so sídlom ul. Senatorska 18, 00-950 Varšava, Poľská republika,
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, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, vložka č. 1503/B.
Dôvodom mojej žiadosti je:
Strata zamestnania
Dlhodobá práceneschopnosť
Iný, uveďte aký

Požadované dokumenty k žiadosti:
Doklad potvrdzujúci stratu zamestnania alebo dlhodobej práceneschopnosti.
Beriem na vedomie, že:
1. Pred dátumom ukončenia odkladu splátok istiny je žiadateľ povinný predložiť mBank dokumenty preukazujúce schopnosť žiadateľa naďalej úver riadne splácať (potvrdenie o výške príjmu, a pod.).
2. V prípade nedodržania záväzku uvedeného v bode 1 má mBank právo uplatniť príslušné postupy a sankcie
podľa Zmluvy a jej dodatkov.
3. Žiadateľ nemá žiadny právny nárok na rozhodnutie o schválení tejto žiadosti.
4. Za zmenu zmluvných podmienok Zmluvy bude účtovaný poplatok podľa platného Sadzobníka poplatkov
mBank.

V

dňa
Podpis klienta
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