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SZ.P. JAN BANKOWY  

UL. PROSTA 18 

00-850 WARSZAWA 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

mBank S.A. zaświadcza: 

Pan JAN BANKOWY PESEL 12311011111  

posiada w mBanku kredyt: VISA CREDIT  

Numer karty: 101100XXXX000001  

Kwota przyznanego limitu: 10 000,00 PLN  

Data ważności karty: 2013-07-31  

Status karty: AKTYWNA  

Data zmiany statusu karty: 2011-07-31  

Data otwarcia rachunku karty kredytowej: 2011-03-28  

Na dzień 2012-08-21 stan zadłużenia wynosi:  

• z tytułu kapitału: 789,00 PLN  

• z tytułu naliczonych odsetek, opłat i prowizji: 33,56 PLN  

Numer rachunku karty kredytowej: 10114020040000123456789012  

Na powyższy rachunek możliwe jest dokonywanie spłaty zadłużenia.  

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

infolinii mBanku. 

 

Powyższa informacja nie obejmuje ewentualnych innych zobowiązań kredytowych Klienta wobec 

mBanku.  

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

wykorzystania niniejszego dokumentu. 

 

Pieczęć Banku i podpis osoby  

działającej w imieniu Banku   
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SZ.P. JAN BANKOWY  

NAZWA FIRMY 

UL. PROSTA 18 

00-850 WARSZAWA 
 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

mBank S.A. zaświadcza:  

Pan JAN BANKOWY PESEL 1231101111  

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: NAZWA FIRMY  

REGON 120001111 

posiada w mBanku kartę kredytową: VISA BUSINESS CREDIT/ VISA BUSINESS typu CHARGE  

Numer karty: 101100XXXX000001  

Kwota przyznanego limitu: 10 000,00 PLN  

Data ważności karty: 2013-07-31  

Status karty: AKTYWNA  

Data zmiany statusu karty: 2011-07-31  

Data otwarcia rachunku karty kredytowej: 2011-03-28 

Na dzień 2012-08-21 stan zadłużenia wynosi: 

• z tytułu kapitału: 789,00 PLN  

• z tytułu naliczonych odsetek, opłat i prowizji: 33,56 PLN  

Numer rachunku karty kredytowej: 10114020040000123456789012  

Na powyższy rachunek możliwe jest dokonywanie spłaty zadłużenia.  

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

infolinii mBanku.   

 

Powyższa informacja nie obejmuje ewentualnych innych zobowiązań kredytowych Klienta wobec 

mBanku.  

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

wykorzystania niniejszego dokumentu. 

 

Pieczęć Banku i podpis osoby  

działającej w imieniu Banku 

 

 


