Dodatek ke smlouvě
o stavebním spoření

Číslo smlouvy (číslo účtu):

/ 7970

*35903C*

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4,
IČO: 47115289, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1714
zastoupená níže uvedenými členy představenstva (dále jen „WSS“) a

účastník stavebního spoření

(dále jen „účastník“)

Příjmení

Datum narození (den, měsíc, rok)

bezplatná infolinka: 800 22 55 55
www.wuestenrot.cz
kontakt@wuestenrot.cz

Jméno

Titul

Rodné číslo

Telefon / Mobilní telefon

Pan

Paní

Místo narození

/
Trvalý pobyt (ulice a číslo domu)

PSČ

Město (obec)

Státní občanství

Stát

E-mail:

zákonný zástupce účastníka
Příjmení

Datum narození (den, měsíc, rok)

Pan

Titul

Jméno

Rodné číslo

Telefon / Mobilní telefon

Paní

Místo narození

/
Trvalý pobyt (ulice a číslo domu)

PSČ

Město (obec)

Stát

Státní občanství

uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o stavebním spoření
1.

Účty stavebního spoření nejsou platebními účty podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v znění pozdějších
předpisů. Některé transakce na těchto účtech mohou však mít povahu platební transakce, a proto je WSS povinna plnit
povinnosti způsobem a ve lhůtách tohoto zákona. V souvislosti se změnou zákona byly vydány Informace o provádění
platebních transakcí Wüstenrot – stavební spořitelnou a.s. (dále jen „informace“), ve kterých budou zohledněny
práva účastníka stavebního spoření a způsob plnění povinností WSS. Tyto informace jsou dostupné na internetových
stránkách www.wuestenrot.cz, v sídle WSS a v regionálních centrech Wüstenrot; na žádost účastníka mu WSS tyto
informace poskytne v písemné podobě, a to i prostřednictvím obchodního zástupce.

2.

WSS nabízí v současné době účastníkům dvě formy ročního výpisu z účtu, a to v listinné a elektronické podobě. Elektronický
výpis je poskytován bezplatně, výpis v listinné podobě za úhradu dle platného Sazebníku úhrad za poskytované služby.

3.

Účastník tímto prohlašuje, že si zvolil pouze elektronickou formu výpisu z účtu.

4.

WSS bere rozhodnutí účastníka na vědomí, respektuje jeho výběr a v souladu s ním mu umožní, aby roční výpis z účtu
mu byl předáván pouze elektronicky. Výpis v elektronické podobě účastník získá tímto postupem: na internetových
stránkách www.wuestenrot.cz klikne na „Přihlásit se“, „Stavební spoření“, zadá číslo smlouvy o stavebním spoření
a PIN. (PIN je uveden v písemné Informaci o uzavření smlouvy / Potvrzení o uzavření smlouvy o stavebním spoření, které
účastník obdrží po zpracování smlouvy ve WSS). Po zobrazení detailu smlouvy v záložce „Výpis“ si vybere příslušný
výpis.

5.

Pokud účastník své rozhodnutí opět změní a bude požadovat výpis z účtu v listinné podobě, zavazuje se tuto skutečnost
WSS písemně oznámit na adresu sídla WSS.

6.

Tento dodatek je účinný poprvé pro výpis z účtu za kalendářní rok, ve kterém byl platný dodatek doručen do sídla WSS,
a také pro všechny následující výpisy z účtu po celou dobu jeho platnosti.

Za Wüstenrot - stavební spořitelnu a.s.:

Za účastníka: datum podpisu (den, měsíc, rok)
datum účinnosti smlouvy (den, měsíc, rok)
Číslo průkazu
Průkaz vydal

Lars Kohler
předseda představenstva

Průkaz platný do

Kurt Scheuermann
člen představenstva
podpis účastníka (popř. zákonného zástupce)

Jméno, příjmení, telefon, pozice
a společnost obchodního zástupce

Potvrzuji tímto, že účastník/zákonný zástupce účastníka podepsal tento dodatek v mé přítomnosti a jeho totožnost i adresu trvalého pobytu
a shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti jsem ověřil/a podle platného průkazu.
Číslo obchodního zástupce

podpis obchodního zástupce

WSS-AZ-28-06

3 5903 C (06/16)

Vyhotovení pro stavební spořitelnu
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Účty stavebního spoření nejsou platebními účty podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v znění pozdějších
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4.
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