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Numer wniosku: DOK123456789  Łódź, 2022-01-01  
  

   

  

SZ.P. JAN BANKOWY  

UL. PROSTA 18 

00-850 WARSZAWA 

 

 

 

OPINIA 

 
mBank S.A. zaświadcza:  

Pan JAN BANKOWY PESEL 12311011111  

posiada w mBanku kredyt: KREDYT NA CELE MIESZKANIOWE W PLN  

Numer Umowy AB0012/2001 z dnia 2001-10-15 

Okres kredytowania: od 2001-10-19 do 2012-12-31  

Kwota kredytu: 185 000,00 PLN K 

redyt nie jest uruchomiony w całości.  

Uruchomiona kwota kredytu wynosi: 150 000,00 PLN  

Na dzień 2012-08-21 stan zadłużenia wynosi:  

• kapitał: 117 457,80 PLN  

• odsetki: 721,45 PLN  

Kwota do spłaty w walucie spłaty: 118 179,25 PLN  

Numer rachunku do spłaty zadłużenia: 10114020040000123456789012  

Z ww. rachunku nie jest możliwe dokonywanie wypłat przez Klienta.  

W celu ustalenia aktualnej wysokości zadłużenia w dniu spłaty prosimy o kontakt z 

konsultantem mLinii.  

Cel kredytu: budownictwo mieszkaniowe.  

Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi: 

1. Hipoteka kaucyjna wpisana na pierwszym miejscu do kwoty 277 500,00 PLN 

ustanowiona na  nieruchomości położonej w miejscowości Łódź, wpisana do 

księgi wieczystej numer LA00/00000001/1.  

2. Przelew na rzecz mBanku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych 

zdarzeń losowych.  

3. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.  

Zwolnienie prawnego zabezpieczenia nastąpi po całkowitej spłacie kredytu.  

Analiza obsługi kredytu w okresie od 2011-03-12 do 2012-08-21 wykazała terminową 

obsługę kredytu.  
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Klauzula na życzenie Klienta:  

Zaświadcza się, że mBank S.A. i Jan Bankowy nie zawarli i w terminie dwóch miesięcy 

od dnia wystawienia niniejszej opinii nie nastąpi zawarcie umowy skutkującej 

zastąpieniem wierzytelności z tytułu kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej inną 

wierzytelnością mBanku S.A..   

  

Powyższa informacja nie obejmuje ewentualnych innych zobowiązań kredytowych 

Klienta  wobec mBanku.  

Opinię wydaje się na prośbę Klienta. mBank nie ponosi odpowiedzialności za sposób 

wykorzystania niniejszego dokumentu.  
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Numer wniosku: DOK123456789  Łódź, 2022-01-01  
  

   

  

SZ.P. JAN BANKOWY  

NAZWA FIRMY 

UL. PROSTA 18 

00-850 WARSZAWA 

 

 

 

OPINIA 

 
mBank S.A. zaświadcza:  

Pan JAN BANKOWY PESEL 12311011111  

posiada w mBanku kredyt w linii zabezpieczony hipoteką dla posiadaczy MULTIKONTA. 

Numer Umowy AB0012/2001 z dnia 2001-10-15  

Okres kredytowania: od 2001-10-19 do 2021-11-03  

Kwota przyznanego limitu: 200 000,00 PLN  

Kwota aktualnego limitu: 170 000,00 PLN  

mBank dokonuje obniżenia limitu kredytowego co sześć miesięcy o kwotę w wysokości 

20 000,00 PLN  

Data najbliższej redukcji: 2021-12-31  

Na dzień 2012-08-21 stan zadłużenia: 117 867,67 PLN  

Numer rachunku do spłaty zadłużenia: 10114020040000123456789012  

W celu ustalenia aktualnej wysokości zadłużenia w dniu spłaty prosimy o kontakt z 

konsultantem mLinii.  

Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi: 

1. Hipoteka kaucyjna wpisana na pierwszym miejscu do kwoty 277 500,00 PLN 

ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Łódź, wpisana do 

księgi wieczystej numer LA00/00000001/1. 

2. Przelew na rzecz mBanku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych 

zdarzeń losowych. 

3. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.  

Zwolnienie prawnego zabezpieczenia nastąpi po całkowitej spłacie kredytu.  

Analiza obsługi kredytu w okresie od 2011-03-12 do 2012-08-21 wykazała: 

• brak przekroczeń przyznanego limitu, 
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• brak opóźnień w zapewnieniu środków na rozliczenie odsetek. 

 
 

Klauzula na życzenie Klienta:  

Zaświadcza się, że mBank S.A. i Jan Bankowy nie zawarli i w terminie dwóch miesięcy 

od dnia wystawienia niniejszej opinii nie nastąpi zawarcie umowy skutkującej 

zastąpieniem wierzytelności z tytułu kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej inną 

wierzytelnością mBanku S.A..  

 

Powyższa informacja nie obejmuje ewentualnych innych zobowiązań kredytowych 

Klienta wobec mBanku.  

Opinię wydaje się na prośbę Klienta. mBank nie ponosi odpowiedzialności za sposób 

wykorzystania niniejszego dokumentu. 
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Numer wniosku: DYS123456789  Łódź, 2022-01-01  

  

 
 

 SZ.P. JAN BANKOWY  

NAZWA FIRMY 

UL. PROSTA 18 

00-850 WARSZAWA 
 

 

 

OPINIA 
 

mBank S.A. zaświadcza:  

Pan JAN BANKOWY PESEL 12311011111  

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: NAZWA FIRMY  

REGON 120001111  

posiada w mBanku kredyt w rachunku bieżącym PLAN FINANSOWANIA BIZNESU  

Numer Umowy AB0012/2001 z dnia 2001-10-15  

Kwota przyznanego limitu: 250 000,00 PLN  

Kwota aktualnego limitu: 100 000,00 PLN  

mBank dokonuje obniżenia limitu kredytowego co sześć miesięcy o kwotę w wysokości 20 

000,00 PLN  

Data najbliższej redukcji: 2012-12-31 

Na dzień 2012-08-21 stan zadłużenia: 117 867,67 PLN  

Numer rachunku do spłaty zadłużenia: 10114020040000123456789012  

W celu ustalenia aktualnej wysokości zadłużenia w dniu spłaty prosimy o kontakt z 

konsultantem mLinii.  

Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi: 

1. Hipoteka kaucyjna wpisana na pierwszym miejscu do kwoty 277 500,00 PLN 

ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Łódź, wpisana do księgi 

wieczystej numer LA00/00000001/1.  

2. Przelew na rzecz mBanku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 

losowych.  

3. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.  

Zwolnienie prawnego zabezpieczenia nastąpi po całkowitej spłacie kredytu.  

Analiza obsługi kredytu w okresie od 2011-03-12 do 2012-08-21 wykazała:  

• brak przekroczeń przyznanego limitu,  

• brak opóźnień w zapewnieniu środków na rozliczenie odsetek. 
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Klauzula na życzenie Klienta:  

Zaświadcza się, że mBank S.A. i Jan Bankowy nie zawarli i w terminie dwóch miesięcy od 

dnia wystawienia niniejszej opinii nie nastąpi zawarcie umowy skutkującej zastąpieniem 

wierzytelności z tytułu kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej inną wierzytelnością 

mBanku S.A..  

 

Powyższa informacja nie obejmuje ewentualnych innych zobowiązań kredytowych Klienta 

wobec mBanku.  

Opinię wydaje się na prośbę Klienta. mBank nie ponosi odpowiedzialności za sposób 

wykorzystania niniejszego dokumentu. 
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Numer wniosku: DOK123456789  Łódź, 2022-01-01  

  
 

 SZ.P. JAN BANKOWY  

UL. PROSTA 18 

00-850 WARSZAWA 

 

 

OPINIA 
 

mBank S.A. zaświadcza:  

Pan JAN BANKOWY PESEL 12311011111  

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: NAZWA FIRMY  

REGON 120001111  

posiada w mBanku kredyt: KREDYT BIZNES  

Numer Umowy AB0012/2001 z dnia 2001-10-15  

Okres kredytowania: od 2001-10-19 do 2021-03-11  

Kwota kredytu: 185 000,00 PLN  

Kredyt nie jest uruchomiony w całości.  

Uruchomiona kwota kredytu wynosi: 150 000,00 PLN  

Na dzień 2012-08-21 stan zadłużenia wynosi:  

• kapitał: 117 457,80 PLN  

• odsetki: 721,45 PLN  

Kwota do spłaty w walucie spłaty: 118 179,25 PLN  

Numer rachunku do spłaty zadłużenia: 10114020040000123456789012  

Z ww. rachunku nie jest możliwe dokonywanie wypłat przez Klienta.  

W celu ustalenia aktualnej wysokości zadłużenia w dniu spłaty prosimy o kontakt z 

konsultantem mLinii.  

Cel kredytu: budownictwo mieszkaniowe.  

Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi: 

1. Hipoteka kaucyjna wpisana na pierwszym miejscu do kwoty 277 500,00 PLN 

ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Łódź, wpisana do księgi 

wieczystej numer LA00/00000001/1. 

2. Przelew na rzecz mBanku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 

losowych.  

3. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.  
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Zwolnienie prawnego zabezpieczenia nastąpi po całkowitej spłacie kredytu.  

Analiza obsługi kredytu w okresie od 2011-03-12 do 2012-08-21 wykazała terminową 

obsługę kredytu.  

 

Klauzula na życzenie Klienta:  

Zaświadcza się, że mBank S.A. i Jan Bankowy nie zawarli i w terminie dwóch miesięcy od 

dnia wystawienia niniejszej opinii nie nastąpi zawarcie umowy skutkującej zastąpieniem 

wierzytelności z tytułu kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej inną wierzytelnością 

mBanku S.A..  

 

Powyższa informacja nie obejmuje ewentualnych innych zobowiązań kredytowych Klienta 

wobec mBanku.  

Opinię wydaje się na prośbę Klienta. mBank nie ponosi odpowiedzialności za sposób 

wykorzystania niniejszego dokumentu. 

 

 

 

 


