
 

 

                 Informacje Służbowe podmiotu z Grupy mBank - objęte ochroną | mBank Groups entity Business information - protected 

  

 
  
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 rachunek: oszczędnościowo-rozliczeniowy EKONTO  

Numer rachunku: 10114020040000123456789012  

Waluta rachunku: PLN  

Data otwarcia rachunku: 2009-12-23 W okresie od 

2012-01-01 do 2012-08-21:  

średnie miesięczne saldo wynosiło: 6 367,96 PLN  

średnie miesięczne obroty kredytowe (uznania) wynosiły: 12 687,43 PLN średnie miesięczne 

obroty debetowe (obciążenia) wynosiły: 15 343,98 PLN saldo dostępne na rachunku na dzień 

2012-08-20 wynosiło: 10 024,32 PLN saldo rzeczywiste na rachunku na dzień 2012-08-20 

wynosiło: 54,32 PLN Na rachunku nie ciążą tytuły egzekucyjne.  

Jednocześnie informujemy, że rachunek prowadzony jest zgodnie z Regulaminem,  nie występowało na nim niedozwolone 

saldo debetowe.   

Do rachunku przyznany został limit kredytowy w wysokości: 10 000,00 PLN  

  

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

dokumentu.  

  

  

Pieczęć Banku i podpis osoby działającej w 

imieniu Banku  

  

    

 

 

 



 

 

                 Informacje Służbowe podmiotu z Grupy mBank - objęte ochroną | mBank Groups entity Business information - protected 

 

 
  
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  

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: NAZWA FIRMY REGON 120001111  

posiada w mBanku rachunek: bieżący MBIZNES KONTO  

Numer rachunku: 10114020040000123456789012  

Waluta rachunku: PLN  

Data otwarcia rachunku: 2009-12-23 W okresie od 

2012-01-01 do 2012-08-21:  

średnie miesięczne saldo wynosiło: 6 367,96 PLN  

średnie miesięczne obroty kredytowe (uznania) wynosiły: 12 687,43 PLN średnie miesięczne 

obroty debetowe (obciążenia) wynosiły: 15 343,98 PLN saldo dostępne na rachunku na dzień 

2012-08-20 wynosiło: 10 054,32 PLN saldo rzeczywiste na rachunku na dzień 2012-08-20 

wynosiło: 54,32 PLN Na rachunku nie ciążą tytuły egzekucyjne.  

Jednocześnie informujemy, że rachunek prowadzony jest zgodnie z Regulaminem,  nie występowało na nim niedozwolone 

saldo debetowe.   

Do rachunku przyznane zostało dopuszczalne saldo debetowe w wysokości: 10 000,00 PLN  

  

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

dokumentu.  

  

  

Pieczęć Banku i podpis osoby  
działającej w imieniu Banku  

 


