PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ:
Meno a priezvisko:
Rodné číslo a dátum narodenia:
Bydlisko:
Štátny občan:
Splnomocnenec:
Meno a priezvisko:
Rodné číslo a dátum narodenia:
Bydlisko:
Štátny občan:
Splnomocniteľ týmto udeľuje plnú moc splnomocnencovi na všetky právne úkony spojené s poskytnutím, splácaním
a zmenou akéhokoľvek úveru, kde ako veriteľ v úverovej zmluve vystupuje Tatra banka, a.s., Bratislava, so sídlom
Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55, IČO: 00 686 930 zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sa, vložka číslo: 71/B (ďalej len „banka“), to najmä na:
1.	podanie žiadosti o úver alebo jeho zmenu, predkladanie dokumentov súvisiacich so žiadosťou, vykonanie akýchkoľvek
úkonov a podpísanie všetkých písomností potrebných k príprave zmluvnej dokumentácie, pričom splnomocniteľ prehlasuje, že pozná obsah takejto žiadosti a je si vedomý všetkých prehlásení a súhlasov, ktoré podpisom žiadosti udelí
banke,
2.	podpísanie zmluvy o úvere, vrátane jej dodatkov a dohodnutia všetkých ustanovení, najmä tak podmienok poskytnutia
a splácania úveru, jeho výšky, splatnosti a účelu úveru, vrátane prípadných dodatkov či zmien,
3.	vykonanie všetkých právnych úkonov spojených so zriadením a disponovaním s akýmkoľvek účtom splnomocniteľa
v banke, a to najmä na:
a.	uzatvorenie a zmenu akejkoľvek zmluvy o doplnkových bankových službách k účtu v banke, najmä Zmluvu o IAAP,
vrátane vykonania všetkých s tým súvisiacich úkonov, najmä prevzatie autorizačných a autentifikačných nástrojov,
b.	prevzatie platobnej karty, vrátane ochranných hesiel a kódov (napr. PIN-kódom a pod.) ku karte.
4.	uzatvorenie poistnej zmluvy, vrátane jej dodatkov, na založenú nehnuteľnosť, ktorá je predmetom zabezpečenia úveru,
a to poistnej zmluvy s možnosťou valorizácie na poistnú sumu minimálne vo výške novej (východiskovej) hodnoty stanovenej poisťovňou v prípade, ak zakladaná nehnuteľnosť je rodinný dom, resp. na poistnú sumu minimálne vo výške
trhovej hodnoty stanovenej poisťovňou v prípade, ak zakladaná nehnuteľnosť je byt,
5. podpisovanie iných zmlúv a dokumentov, ktoré súvisia s poskytnutím, splácaním a akoukoľvek zmenou úveru.
Splnomocnenec je na základe a v rozsahu tohto plnomocenstva oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto
neho konala za splnomocniteľa.
Splnomocnenie je udelené na dobu neurčitú.
V			

dňa

splnomocniteľ
Splnomocnenie prijímam.
V			

dňa

splnomocnenec

