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Udelenie plnomocenstva na zastupovanie

Meno a Priezvisko ...................................................................................
nar. ................................................
r.č. ............................................
č.OP ........................................
bytom .................................................
(ďalej len „splnomocniteľ“)
týmto v plnom rozsahu splnomocňuje

Meno a priezvisko...............................................................................................................
nar. .........................................
r.č. .......................................
č. OP ..........................................
bytom ..................................................
(ďalej len „splnomocnenec“)
na to, aby ho splnomocnenec zastupoval v komunikácii súvisiacej s úverom č. ......................../ a úverom
číslo......................so spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom 1, Boulevard
Haussmann, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542
097 902, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
pobočka zahraničnej banky so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 47 258 713, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2990/B, najmä, nie však výlučne, za
účelom zistenia aktuálneho stavu úveru/ úverov, zmeny mojej adresy trvalého pobytu, žiadosti o kópiu
zmluvy o úvere, žiadosti o vrátenie preplatku na môj osobný bankový účet, zmeny telefónneho čísla, alebo
e- mailovej adresy, storno žiadosti o úver, blokáciu kreditnej karty z dôvodu jej odcudzenia alebo straty,
ďalej overenia platobných operácií vykonaných prostredníctvom kreditnej karty a následné odblokovanie
kreditnej karty, zníženie výšky úverového rámca, zníženie výšky minimálnej mesačnej splátky, žiadosti o
odklad pravidelných mesačných splátok.
Splnomocnenec nie je oprávnený dať sa v prípade potreby zastupovať treťou osobou, ktorá namiesto neho
bude v rozsahu tohto plnomocenstva konať v mene splnomocniteľa.
Toto plnomocenstvo je udelené na neobmedzenú dobu / na obdobie od .................... do ....................

v ................................dňa...................

podpis splnomocniteľa.....................................
úradne overený podpis

Splnomocnenec toto plnomocenstvo v plnom rozsahu prijíma.

v.................................dňa...................

podpis splnomocnenca....................................

