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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: 

 

1. 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: 2 904,32 PLN  

saldo rzeczywiste na rachunku na dzień 2012-08-20 wynosiło: 3 354,32 PLN  

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

nim niedozwolone saldo debetowe.  

 

2. lokatę terminową: MLOKATA PROGRES, prowadzona w PLN  

powiązaną z rachunkiem numer 10 1140 2004 0000 1234 5678 9012  

saldo na dzień 2012-08-20 wynosiło 4000 PLN  

średniomiesięczne saldo wynosiło 3780 PLN  

Na rachunku nie ciążą tytuły egzekucyjne.  

 

3. kartę kredytową: 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 
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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.  

Analiza obsługi kredytu w okresie od 2012-01-01 do 2012-08-21 wykazała brak przekroczeń 

przyznanego limitu kredytowego oraz terminowość w spłacie minimalnej kwoty spłaty karty 

kredytowej.  

 

4. kredyt: KREDYT SAMOCHODOWY PLN  

Numer Umowy AB0012/2009 z dnia 2009-10-15  

Okres kredytowania: od 2009-19-10 do 2014-03-11  

Kwota kredytu: 100 000,00 PLN  

Na dzień 2012-08-21 stan zadłużenia wynosi:  

• kapitał: 86 457,80 PLN  

• odsetki: 71,45 PLN 

Kwota do spłaty w walucie spłaty: 86 529,25 PLN  

Numer rachunku do spłaty zadłużenia: 10114020040000123456789012  

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

Analiza obsługi kredytu w okresie od 2012-01-01 do 2012-08-21 wykazała terminową obsługę  

kredytu.  

 

Opinia obejmuje informacje o wszystkich posiadanych przez Klienta produktach bankowych. Opinię 

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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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:  

 

1. 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: 2 904,32 PLN  

saldo rzeczywiste na rachunku na dzień 2012-08-20 wynosiło: 3 354,32 PLN  

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

na nim niedozwolone saldo debetowe.  

 

2. Lokatę terminową: LOKATA TERMINOWA, prowadzoną w PLN  

powiązaną z rachunkiem numer 1011402017000012345678901  

saldo na dzień 2012-08-20 wynosiło 5000 PLN  

średniomiesięczne saldo wynosiło 5010 PLN  

Na rachunkach nie ciążą tytuły egzekucyjne.  

 

3. kartę kredytową: VISA BUSINESS CREDIT  



 

 

  

 

 

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

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.  

Analiza obsługi kredytu w okresie od 2012-01-01 do 2012-08-21 wykazała brak przekroczeń 

przyznanego limitu kredytowego oraz terminowość w spłacie minimalnej kwoty spłaty karty 

kredytowej.  

 

4. kredyt: KREDYT DLA FIRM PLN  

Numer Umowy AB0012/2009 z dnia 2009-10-15  

Okres kredytowania: od 2009-10-19 do 2014-03-11  

Kwota pożyczki: 125 000,00 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.  

Analiza obsługi kredytu w okresie od 2012-01-01 do 2012-08-21 wykazała terminową obsługę kredytu.  

 

Opinia obejmuje informacje o wszystkich posiadanych przez Klienta produktach bankowych. Opinię 

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

dokumentu. 

 

 

Pieczęć Banku i podpis osoby  

działającej w imieniu Banku 

 

 

 

 


