Číslo smlouvy (číslo účtu)

Žádost o změnu smlouvy
o stavebním spoření

/7970

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4,
IČO: 47115289, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1714
(dále jen „WSS“ nebo „banka“)

*11002G*

zákaznická linka: 257 092 111
www.wuestenrot.cz
kontakt@wuestenrot.cz

Účastník stavebního spoření - dále jen „účastník“

Pan

Paní

Pan

Paní

Příjmení

Jméno(a)

Titul
Stát 1)

/

Rodné
číslo

Místo
narození

narození

Telefon (+420)

Politicky exponovaná osoba*

Stát daňové rezidence 1)

Ano

Ne

a daňový identiﬁkátor v tomto státě

Země, kde fyzická osoba zdaňuje své celosvětové příjmy. Obvykle se jedná o zemi, v níž se fyzická osoba zdržuje více než 183 dní v součtu za kalendářní rok.
Vícečetná rezidence

Doplňte další státy, ve kterých zdaňujete
své příjmy včetně daňových identiﬁkátorů

Údaje o zákonném zástupci (nutno vyplnit vždy u nezletilého účastníka nebo účastníka, který není plně svéprávný)

Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem účastníka a nejsem zbaven rodičovské zodpovědnosti ani způsobilosti k právnímu jednání a jsem oprávněn ve smyslu
obecně závazných právních předpisů provést toto jednání za účastníka.
Příjmení

Jméno(a)

Titul
Stát 1)
narození

/

Rodné
číslo
Telefon (+420)

Místo
narození

Politicky exponovaná osoba*

Informace o změně osobních údajů

Účastníka

Zákonného zástupce

Ano

Ne

Opatrovníka

Příjmení

Jméno(a)

Titul
Stát 1)
narození

Státní 1)
občanství

/

Rodné
číslo

Místo
narození

Telefon (+420)

@

E-mail

Informace o změně adresy
Nová korespondenční adresa k výše
uvedené smlouvě o stavebním spoření

Nová adresa trvalého pobytu
účastníka

Nová adresa trvalého pobytu
zákonného zástupce

Nová adresa trvalého pobytu
opatrovníka

Upřesnění 2)
adresáta

/

Číslo
domu

Ulice
Obec

Stát 1)

PSČ

Informace o změně způsobu zasílání výpisů z účtu 3)

Poštou (listinnou formou)

Jen 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.

Návrh na změnu obsahu závazku ze smlouvy o stavebním spoření
Změna výše cílové částky z:

.

.0

0 0

,- Kč

.0

0 0

Změna nároku na státní podporu

OF - ﬁnanční

OF - ﬁnanční

Žádám

OS - speciální

OS - speciální

Nežádám

od roku

Změna výše cílové částky na:

.

Pro smlouvy uzavřené do 12. 10. 2014 včetně:
Změna tarifní varianty z:
Změna tarifní varianty na:

,- Kč

Úhrada za zvýšení cílové částky činí 1 % z rozdílu
cílových částek.

ON - normální
OK - kreditní

Pro smlouvy uzavřené od 2. 1. 2015:
Změna tarifu z:
Změna tarifu na:
Marketingová akce

ProÚvěr OY-U

ProÚvěr OY-U

ProÚvěr OZ-U

ProÚvěr OZ-U

Změnou tarifu dochází zároveň ke změně výše úrokové
sazby z úvěru ze stavebního spoření, která je uvedena
ve smlouvě o stavebním spoření účastníka.

1) viz další strana formuláře; 2) Vyplňuje se v případě jiného jména na poštovní schránce nebo u korespondence zasílané např. do zaměstnání (název společnosti).
Pokud je shodné jméno účastníka / zákonného zástupce pole „Upřesnění adresáta“ se nevyplňuje; 3) Změna způsobu zasílání výpisů je je účinná pro výpisy za
kalendářní rok, ve kterém byl požadavek na změnu smlouvy doručen do sídla WSS a také pro všechny následující výpisy po dobu platnosti smlouvy.
WSS-AZ-03-18

1 1002 G (03/17) - 1/2

Vyhotovení pro stavební spořitelnu

Číslo smlouvy (číslo účtu)

/7970
1) ISO kódy států:
CZ - Česká republika
SK - Slovenská republika
AT - Rakousko
DE - Německo
GB - Velká Británie
HU - Maďarsko
RU - Rusko
PL - Polsko
UA - Ukrajina
VN - Vietnam
US - Spojené státy americké
* Politicky exponovanou osobou je
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády,
vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí
představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně
až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce
člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická
osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
b) fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), tj. příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované
partnerství, osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí, a dále jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla
jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní,
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti,
jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou
v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné
osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).
Politicky exponovaná osoba uvede na samostatném formuláři zdroje příjmů, které budou užity ve smluvním vztahu. Pokud se osoba stane politicky
exponovanou osobou v průběhu smluvního vztahu, zavazuje se o tom WSS informovat.

Je mi známo, že:
a) změny obsahu závazku ze smlouvy o stavebním spoření (dále také jen „smlouva“) jsou zpoplatněny dle Sazebníku úhrad za poskytované služby
platného v době úkonu;
b) změna týkající se uplatňování nároku na státní podporu je možná pouze jedenkrát ročně, a to k 1.1. běžného roku nebo k datu uzavření smlouvy
v daném roce;
c) v případě dosažení zletilosti účastníka stavebního spoření podepisuje tento formulář účastník;
d) pro změnu obsahu smlouvy platí, že přijetí návrhu s odchylkou či dodatkem se nepřipouští;
e) u smluv uzavřených od 13. 10. 2014 (včetně) není možné tarifní variantu měnit;
f) pokud žádám o zvýšení cílové částky, výslovně souhlasím s tím, že sjednáním této změny ztrácím nárok na zvýhodnění sjednaná v mé výše uvedené
smlouvě. Zvýhodnění, na něž ztrácím právo, jsou uvedena na zadní straně tohoto formuláře;
g) pokud u smlouvy uzavřené v tarifu ProSpoření OF-S žádám o zvýšení nebo snížení cílové částky, výslovně souhlasím s tím, že sjednáním této změny
ztrácím nárok na zvýhodnění sjednaná v mé výše uvedené smlouvě. Zvýhodnění, na něž ztrácím právo, jsou uvedena na zadní straně tohoto formuláře;
h) WSS neposkytuje úvěry v cizí měně. Úvěry v cizí měně jsou úvěry vyjádřené v jiné měně, než a) ve které má žadatel příjem, z něhož má být úvěr splácen,
b) ve které drží žadatel aktiva, z nichž má být úvěr splácen, c) v měně členského státu, v němž má žadatel bydliště (Bydliště je místo, kde žijete. Adresa
bydliště se tak může shodovat s adresou Vašeho trvalého pobytu uvedenou v OP (popř. jiném identiﬁkačním dokladu), ale může být odlišná.)
Vyplývá-li z údajů, které žadatel uvede v žádosti o úvěr, že by se mohlo jednat o úvěr v cizí měně, WSS úvěr neposkytne.
Prohlašuji, že nejsem osoba se zvláštním vztahem k bance ani osoba blízká této osobě podle platného zákona o bankách. V opačném případě jsem
povinen bance tuto skutečnost oznámit. Osobou se zvláštním vztahem k bance se rozumí např. členové představenstva, dozorčí rady, výboru pro audit,
rizika, odměňování a jmenování, osoby ovládající banku, osoby těmto osobám blízké, dále členové vedení osob ovládajících banku, osoby s kvaliﬁkovanou
účastí na bance, osoby bankou ovládané a členové bankovní rady ČNB.
Prohlašuji, že údaje mnou uvedené jsou úplné a pravdivé.
Prohlašuji, že moje výdělečná činnost není spojena s rizikovým oborem, jako např. směnárny, kasina, sázkové kanceláře, zastavárny, obchod se zbraněmi,
omamnými látkami, pohonnými hmotami, nakládání s veřejným majetkem, daňové poradenství aj. V opačném případě jsem povinen WSS tuto skutečnost
oznámit.
Údaje uvedené v části „Účastník”, resp. „Údaje o zákonném zástupci“ a údaje zde uvedené jsou součástí povinné identiﬁkace účastníka obchodu dle AML zákona.
Číslo průkazu

Číslo průkazu
Datum
podpisu

.

Průkaz
vydal
Průkaz
platný do

.
Průkaz
vydal

.

Průkaz
platný do

.

.

.

Podpis účastníka, resp. zák. zástupce
Potvrzuji tímto, že údaje o účastníkovi/zákonném
zástupci účastníka uvedené v tomto formuláři
jsem ověřil podle průkazu totožnosti, a že podoba
(každé) identiﬁkované osoby je shodná
s vyobrazením v tomto průkazu.

Podpis účastníka, resp. zák. zástupce

Číslo poradce

Číslo tipaře

Externí číslo poradce

Poradce / Tip

/
Jméno, příjmení, pozice, společnost poradce
Telefon poradce

WSS-AZ-03-18

Podpis poradce
E-mail poradce

1 1002 G (03/17) - 2/2

Vyhotovení pro stavební spořitelnu

Číslo smlouvy (číslo účtu)

Žádost o změnu smlouvy
o stavebním spoření

/7970

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4,
IČO: 47115289, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1714
(dále jen „WSS“ nebo „banka“)

*11002G*

zákaznická linka: 257 092 111
www.wuestenrot.cz
kontakt@wuestenrot.cz

Účastník stavebního spoření - dále jen „účastník“

Pan

Paní

Pan

Paní

Příjmení

Jméno(a)

Titul
Stát 1)

/

Rodné
číslo

Místo
narození

narození

Telefon (+420)

Politicky exponovaná osoba*

Stát daňové rezidence 1)

Ano

Ne

a daňový identiﬁkátor v tomto státě

Země, kde fyzická osoba zdaňuje své celosvětové příjmy. Obvykle se jedná o zemi, v níž se fyzická osoba zdržuje více než 183 dní v součtu za kalendářní rok.
Vícečetná rezidence

Doplňte další státy, ve kterých zdaňujete
své příjmy včetně daňových identiﬁkátorů

Údaje o zákonném zástupci (nutno vyplnit vždy u nezletilého účastníka nebo účastníka, který není plně svéprávný)

Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem účastníka a nejsem zbaven rodičovské zodpovědnosti ani způsobilosti k právnímu jednání a jsem oprávněn ve smyslu
obecně závazných právních předpisů provést toto jednání za účastníka.
Příjmení

Jméno(a)

Titul
Stát 1)
narození

/

Rodné
číslo
Telefon (+420)

Místo
narození

Politicky exponovaná osoba*

Informace o změně osobních údajů

Účastníka

Zákonného zástupce

Ano

Ne

Opatrovníka

Příjmení

Jméno(a)

Titul
Stát 1)
narození

Státní 1)
občanství

/

Rodné
číslo

Místo
narození

Telefon (+420)

@

E-mail

Informace o změně adresy
Nová korespondenční adresa k výše
uvedené smlouvě o stavebním spoření

Nová adresa trvalého pobytu
účastníka

Nová adresa trvalého pobytu
zákonného zástupce

Nová adresa trvalého pobytu
opatrovníka

Upřesnění 2)
adresáta

/

Číslo
domu

Ulice
Obec

Stát 1)

PSČ

Informace o změně způsobu zasílání výpisů z účtu 3)

Poštou (listinnou formou)

Jen 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.

Návrh na změnu obsahu závazku ze smlouvy o stavebním spoření
Změna výše cílové částky z:

.

.0

0 0

,- Kč

.0

0 0

Změna nároku na státní podporu

OF - ﬁnanční

OF - ﬁnanční

Žádám

OS - speciální

OS - speciální

Nežádám

od roku

Změna výše cílové částky na:

.

Pro smlouvy uzavřené do 12. 10. 2014 včetně:
Změna tarifní varianty z:
Změna tarifní varianty na:

,- Kč

Úhrada za zvýšení cílové částky činí 1 % z rozdílu
cílových částek.

ON - normální
OK - kreditní

Pro smlouvy uzavřené od 2. 1. 2015:
Změna tarifu z:
Změna tarifu na:
Marketingová akce

ProÚvěr OY-U

ProÚvěr OY-U

ProÚvěr OZ-U

ProÚvěr OZ-U

Změnou tarifu dochází zároveň ke změně výše úrokové
sazby z úvěru ze stavebního spoření, která je uvedena
ve smlouvě o stavebním spoření účastníka.

1) viz další strana formuláře; 2) Vyplňuje se v případě jiného jména na poštovní schránce nebo u korespondence zasílané např. do zaměstnání (název společnosti).
Pokud je shodné jméno účastníka / zákonného zástupce pole „Upřesnění adresáta“ se nevyplňuje; 3) Změna způsobu zasílání výpisů je je účinná pro výpisy za
kalendářní rok, ve kterém byl požadavek na změnu smlouvy doručen do sídla WSS a také pro všechny následující výpisy po dobu platnosti smlouvy.
WSS-AZ-03-18

1 1002 G (03/17) - 1/2

Vyhotovení pro poradce

Číslo smlouvy (číslo účtu)

/7970
1) ISO kódy států:
CZ - Česká republika
SK - Slovenská republika
AT - Rakousko
DE - Německo
GB - Velká Británie
HU - Maďarsko
RU - Rusko
PL - Polsko
UA - Ukrajina
VN - Vietnam
US - Spojené státy americké
* Politicky exponovanou osobou je
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády,
vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí
představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně
až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce
člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická
osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
b) fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), tj. příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované
partnerství, osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí, a dále jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla
jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní,
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti,
jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou
v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné
osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).
Politicky exponovaná osoba uvede na samostatném formuláři zdroje příjmů, které budou užity ve smluvním vztahu. Pokud se osoba stane politicky
exponovanou osobou v průběhu smluvního vztahu, zavazuje se o tom WSS informovat.

Je mi známo, že:
a) změny obsahu závazku ze smlouvy o stavebním spoření (dále také jen „smlouva“) jsou zpoplatněny dle Sazebníku úhrad za poskytované služby
platného v době úkonu;
b) změna týkající se uplatňování nároku na státní podporu je možná pouze jedenkrát ročně, a to k 1.1. běžného roku nebo k datu uzavření smlouvy
v daném roce;
c) v případě dosažení zletilosti účastníka stavebního spoření podepisuje tento formulář účastník;
d) pro změnu obsahu smlouvy platí, že přijetí návrhu s odchylkou či dodatkem se nepřipouští;
e) u smluv uzavřených od 13. 10. 2014 (včetně) není možné tarifní variantu měnit;
f) pokud žádám o zvýšení cílové částky, výslovně souhlasím s tím, že sjednáním této změny ztrácím nárok na zvýhodnění sjednaná v mé výše uvedené
smlouvě. Zvýhodnění, na něž ztrácím právo, jsou uvedena na zadní straně tohoto formuláře;
g) pokud u smlouvy uzavřené v tarifu ProSpoření OF-S žádám o zvýšení nebo snížení cílové částky, výslovně souhlasím s tím, že sjednáním této změny
ztrácím nárok na zvýhodnění sjednaná v mé výše uvedené smlouvě. Zvýhodnění, na něž ztrácím právo, jsou uvedena na zadní straně tohoto formuláře;
h) WSS neposkytuje úvěry v cizí měně. Úvěry v cizí měně jsou úvěry vyjádřené v jiné měně, než a) ve které má žadatel příjem, z něhož má být úvěr splácen,
b) ve které drží žadatel aktiva, z nichž má být úvěr splácen, c) v měně členského státu, v němž má žadatel bydliště (Bydliště je místo, kde žijete. Adresa
bydliště se tak může shodovat s adresou Vašeho trvalého pobytu uvedenou v OP (popř. jiném identiﬁkačním dokladu), ale může být odlišná.)
Vyplývá-li z údajů, které žadatel uvede v žádosti o úvěr, že by se mohlo jednat o úvěr v cizí měně, WSS úvěr neposkytne.
Prohlašuji, že nejsem osoba se zvláštním vztahem k bance ani osoba blízká této osobě podle platného zákona o bankách. V opačném případě jsem
povinen bance tuto skutečnost oznámit. Osobou se zvláštním vztahem k bance se rozumí např. členové představenstva, dozorčí rady, výboru pro audit,
rizika, odměňování a jmenování, osoby ovládající banku, osoby těmto osobám blízké, dále členové vedení osob ovládajících banku, osoby s kvaliﬁkovanou
účastí na bance, osoby bankou ovládané a členové bankovní rady ČNB.
Prohlašuji, že údaje mnou uvedené jsou úplné a pravdivé.
Prohlašuji, že moje výdělečná činnost není spojena s rizikovým oborem, jako např. směnárny, kasina, sázkové kanceláře, zastavárny, obchod se zbraněmi,
omamnými látkami, pohonnými hmotami, nakládání s veřejným majetkem, daňové poradenství aj. V opačném případě jsem povinen WSS tuto skutečnost
oznámit.
Údaje uvedené v části „Účastník”, resp. „Údaje o zákonném zástupci“ a údaje zde uvedené jsou součástí povinné identiﬁkace účastníka obchodu dle AML zákona.
Číslo průkazu

Číslo průkazu
Datum
podpisu

.

Průkaz
vydal
Průkaz
platný do

.
Průkaz
vydal

.

Průkaz
platný do

.

.

.

Podpis účastníka, resp. zák. zástupce
Potvrzuji tímto, že údaje o účastníkovi/zákonném
zástupci účastníka uvedené v tomto formuláři
jsem ověřil podle průkazu totožnosti, a že podoba
(každé) identiﬁkované osoby je shodná
s vyobrazením v tomto průkazu.

Podpis účastníka, resp. zák. zástupce

Číslo poradce

Číslo tipaře

Externí číslo poradce

Poradce / Tip

/
Jméno, příjmení, pozice, společnost poradce
Telefon poradce

WSS-AZ-03-18

Podpis poradce
E-mail poradce

1 1002 G (03/17) - 2/2

Vyhotovení pro poradce

Číslo smlouvy (číslo účtu)

Žádost o změnu smlouvy
o stavebním spoření

/7970

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4,
IČO: 47115289, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1714
(dále jen „WSS“ nebo „banka“)

*11002G*

zákaznická linka: 257 092 111
www.wuestenrot.cz
kontakt@wuestenrot.cz

Účastník stavebního spoření - dále jen „účastník“

Pan

Paní

Pan

Paní

Příjmení

Jméno(a)

Titul
Stát 1)

/

Rodné
číslo

Místo
narození

narození

Telefon (+420)

Politicky exponovaná osoba*

Stát daňové rezidence 1)

Ano

Ne

a daňový identiﬁkátor v tomto státě

Země, kde fyzická osoba zdaňuje své celosvětové příjmy. Obvykle se jedná o zemi, v níž se fyzická osoba zdržuje více než 183 dní v součtu za kalendářní rok.
Vícečetná rezidence

Doplňte další státy, ve kterých zdaňujete
své příjmy včetně daňových identiﬁkátorů

Údaje o zákonném zástupci (nutno vyplnit vždy u nezletilého účastníka nebo účastníka, který není plně svéprávný)

Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem účastníka a nejsem zbaven rodičovské zodpovědnosti ani způsobilosti k právnímu jednání a jsem oprávněn ve smyslu
obecně závazných právních předpisů provést toto jednání za účastníka.
Příjmení

Jméno(a)

Titul
Stát 1)
narození

/

Rodné
číslo
Telefon (+420)

Místo
narození

Politicky exponovaná osoba*

Informace o změně osobních údajů

Účastníka

Zákonného zástupce

Ano

Ne

Opatrovníka

Příjmení

Jméno(a)

Titul
Stát 1)
narození

Státní 1)
občanství

/

Rodné
číslo

Místo
narození

Telefon (+420)

@

E-mail

Informace o změně adresy
Nová korespondenční adresa k výše
uvedené smlouvě o stavebním spoření

Nová adresa trvalého pobytu
účastníka

Nová adresa trvalého pobytu
zákonného zástupce

Nová adresa trvalého pobytu
opatrovníka

Upřesnění 2)
adresáta

/

Číslo
domu

Ulice
Obec

Stát 1)

PSČ

Informace o změně způsobu zasílání výpisů z účtu 3)

Poštou (listinnou formou)

Jen 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.

Návrh na změnu obsahu závazku ze smlouvy o stavebním spoření
Změna výše cílové částky z:

.

.0

0 0

,- Kč

.0

0 0

Změna nároku na státní podporu

OF - ﬁnanční

OF - ﬁnanční

Žádám

OS - speciální

OS - speciální

Nežádám

od roku

Změna výše cílové částky na:

.

Pro smlouvy uzavřené do 12. 10. 2014 včetně:
Změna tarifní varianty z:
Změna tarifní varianty na:

,- Kč

Úhrada za zvýšení cílové částky činí 1 % z rozdílu
cílových částek.

ON - normální
OK - kreditní

Pro smlouvy uzavřené od 2. 1. 2015:
Změna tarifu z:
Změna tarifu na:
Marketingová akce

ProÚvěr OY-U

ProÚvěr OY-U

ProÚvěr OZ-U

ProÚvěr OZ-U

Změnou tarifu dochází zároveň ke změně výše úrokové
sazby z úvěru ze stavebního spoření, která je uvedena
ve smlouvě o stavebním spoření účastníka.

1) viz další strana formuláře; 2) Vyplňuje se v případě jiného jména na poštovní schránce nebo u korespondence zasílané např. do zaměstnání (název společnosti).
Pokud je shodné jméno účastníka / zákonného zástupce pole „Upřesnění adresáta“ se nevyplňuje; 3) Změna způsobu zasílání výpisů je je účinná pro výpisy za
kalendářní rok, ve kterém byl požadavek na změnu smlouvy doručen do sídla WSS a také pro všechny následující výpisy po dobu platnosti smlouvy.
WSS-AZ-03-18

1 1002 G (03/17) - 1/2

Vyhotovení pro účastníka

Číslo smlouvy (číslo účtu)

/7970
1) ISO kódy států:
CZ - Česká republika
SK - Slovenská republika
AT - Rakousko
DE - Německo
GB - Velká Británie
HU - Maďarsko
RU - Rusko
PL - Polsko
UA - Ukrajina
VN - Vietnam
US - Spojené státy americké
* Politicky exponovanou osobou je
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády,
vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí
představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně
až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce
člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická
osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
b) fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), tj. příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované
partnerství, osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí, a dále jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla
jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní,
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti,
jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou
v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné
osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).
Politicky exponovaná osoba uvede na samostatném formuláři zdroje příjmů, které budou užity ve smluvním vztahu. Pokud se osoba stane politicky
exponovanou osobou v průběhu smluvního vztahu, zavazuje se o tom WSS informovat.

Je mi známo, že:
a) změny obsahu závazku ze smlouvy o stavebním spoření (dále také jen „smlouva“) jsou zpoplatněny dle Sazebníku úhrad za poskytované služby
platného v době úkonu;
b) změna týkající se uplatňování nároku na státní podporu je možná pouze jedenkrát ročně, a to k 1.1. běžného roku nebo k datu uzavření smlouvy
v daném roce;
c) v případě dosažení zletilosti účastníka stavebního spoření podepisuje tento formulář účastník;
d) pro změnu obsahu smlouvy platí, že přijetí návrhu s odchylkou či dodatkem se nepřipouští;
e) u smluv uzavřených od 13. 10. 2014 (včetně) není možné tarifní variantu měnit;
f) pokud žádám o zvýšení cílové částky, výslovně souhlasím s tím, že sjednáním této změny ztrácím nárok na zvýhodnění sjednaná v mé výše uvedené
smlouvě. Zvýhodnění, na něž ztrácím právo, jsou uvedena na zadní straně tohoto formuláře;
g) pokud u smlouvy uzavřené v tarifu ProSpoření OF-S žádám o zvýšení nebo snížení cílové částky, výslovně souhlasím s tím, že sjednáním této změny
ztrácím nárok na zvýhodnění sjednaná v mé výše uvedené smlouvě. Zvýhodnění, na něž ztrácím právo, jsou uvedena na zadní straně tohoto formuláře;
h) WSS neposkytuje úvěry v cizí měně. Úvěry v cizí měně jsou úvěry vyjádřené v jiné měně, než a) ve které má žadatel příjem, z něhož má být úvěr splácen,
b) ve které drží žadatel aktiva, z nichž má být úvěr splácen, c) v měně členského státu, v němž má žadatel bydliště (Bydliště je místo, kde žijete. Adresa
bydliště se tak může shodovat s adresou Vašeho trvalého pobytu uvedenou v OP (popř. jiném identiﬁkačním dokladu), ale může být odlišná.)
Vyplývá-li z údajů, které žadatel uvede v žádosti o úvěr, že by se mohlo jednat o úvěr v cizí měně, WSS úvěr neposkytne.
Prohlašuji, že nejsem osoba se zvláštním vztahem k bance ani osoba blízká této osobě podle platného zákona o bankách. V opačném případě jsem
povinen bance tuto skutečnost oznámit. Osobou se zvláštním vztahem k bance se rozumí např. členové představenstva, dozorčí rady, výboru pro audit,
rizika, odměňování a jmenování, osoby ovládající banku, osoby těmto osobám blízké, dále členové vedení osob ovládajících banku, osoby s kvaliﬁkovanou
účastí na bance, osoby bankou ovládané a členové bankovní rady ČNB.
Prohlašuji, že údaje mnou uvedené jsou úplné a pravdivé.
Prohlašuji, že moje výdělečná činnost není spojena s rizikovým oborem, jako např. směnárny, kasina, sázkové kanceláře, zastavárny, obchod se zbraněmi,
omamnými látkami, pohonnými hmotami, nakládání s veřejným majetkem, daňové poradenství aj. V opačném případě jsem povinen WSS tuto skutečnost
oznámit.
Údaje uvedené v části „Účastník”, resp. „Údaje o zákonném zástupci“ a údaje zde uvedené jsou součástí povinné identiﬁkace účastníka obchodu dle AML zákona.
Číslo průkazu

Číslo průkazu
Datum
podpisu

.

Průkaz
vydal
Průkaz
platný do

.
Průkaz
vydal

.

Průkaz
platný do

.

.

.

Podpis účastníka, resp. zák. zástupce
Potvrzuji tímto, že údaje o účastníkovi/zákonném
zástupci účastníka uvedené v tomto formuláři
jsem ověřil podle průkazu totožnosti, a že podoba
(každé) identiﬁkované osoby je shodná
s vyobrazením v tomto průkazu.

Podpis účastníka, resp. zák. zástupce

Číslo poradce

Číslo tipaře

Externí číslo poradce

Poradce / Tip

/
Jméno, příjmení, pozice, společnost poradce
Telefon poradce

WSS-AZ-03-18

Podpis poradce
E-mail poradce

1 1002 G (03/17) - 2/2

Vyhotovení pro účastníka

Práva na zvýhodnění, která účastníkovi zaniknou sjednáním zvýšení cílové částky,
jsou speciﬁkována v těchto ustanoveních a listinách:
a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

k)

l)

Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené do 23. 10. 1994 § 5 odst. 3 Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření
(dále jen „VOP“)
Poplatek za uzavření smlouvy bude vrácen pouze tehdy, když se účastník po přidělení smluvní částky vzdá možnosti použít úvěr ze stavebního
spoření a trvá-li smlouva o stavebním spoření nejméně pět let.
Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 24. 10. 1994 do 30. 6. 1997 § 4 odst. 3 VOP
Při přidělení smluvní cílové částky (§ 7) si účastník může u každé tarifní varianty zvolit vyšší úrokovou sazbu z vkladů - 4,5 % p.a. Dodatečným
připsáním úroků je pak na tom při vyplacení uspořené částky - co se týče úroků z vkladů - tak, jako by se jeho uspořené částky úročily od samého
počátku 4,5 % p.a. Volba úrokové sazby z vkladu má dopad na výši úrokové sazby z úvěru (§ 11).
§ 5 odst. 3 VOP
Když se účastník vzdá po přidělení smluvní cílové částky nároku na poskytnutí úvěru, bude částka ve výši poplatku za uzavření smlouvy započítána
jako úrok účastníka.
Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2000 § 4 odst. 3 VOP
Při přidělení cílové částky (§ 7) si účastník může u každé tarifní varianty zvolit vyšší úrokovou sazbu z vkladu - 4,5 % p.a. Dodatečným připsáním
úroků je pak na tom při vyplacení uspořené částky - co se týče úroků z vkladů - tak, jako by se jeho uspořená částka úročila od samého počátku
4,5 % p.a. Volba úrokové sazby z vkladu má dopad na výši úrokové sazby z úvěru (§ 11).
§ 5 odst. 3 VOP
Když se účastník vzdá po přidělení cílové částky nároku na poskytnutí úvěru, bude mu při vyplacení uspořené částky započítán i úrok ve výši 1,0 %
z cílové částky.
Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 1. 7. 2000 do 30. 9. 2002 § 5 odst. 4 VOP
Pokud po přidělení cílové částky neuplatní účastník nárok na úvěr ze stavebního spoření a od uzavření smlouvy uplynulo 7 let, má účastník nárok
na mimořádný úrok ve výši 40 % z částky úroků k okamžiku vyplacení uspořené částky při jejím úročení 3 % p.a.
Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 1. 1. 2002 do 30. 9. 2002 a označené jako „Jubilejní” v příloze smlouvy o stavebním spoření
Stavební spořitelna připíše na účet stavebního spoření úrokový bonus ve výši 35 % z částky úroků k okamžiku vyplacení uspořené částky při úročení
3 % p.a. za splnění těchto dalších podmínek:
a) smlouva je uzavřena a vedena s minimální cílovou částkou 140 000 korun
b) smluvní vztah trvá alespoň 5 let a není uplatněn nárok na úvěr ze stavebního spoření
c) smlouva splňuje podmínky pro přidělení cílové částky dle VOP
d) není uplatněn nárok na zvýhodnění vyplývající z programu FUTURUM nebo zvýhodnění následné smlouvy.
Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 1. 10. 2002 do 30. 4. 2003 § 5 odst. 4 VOP
Pokud po uplynutí 5 let od uzavření smlouvy neuplatní účastník nárok na úvěr za stavebního spoření, může získat mimořádný úrok k okamžiku
vyplacení uspořené částky. Další podmínky a výše mimořádného úroku jsou sjednány ve smlouvě o stavebním spoření.
Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 1. 9. 2001 do 30. 4. 2003 a označené názvem „Futurum” v příloze smlouvy o stavebním spoření
pro účastníky mladší 26 let k datu uzavření smlouvy a uzavřené a vedené v tarifní variantě OS s minimální cílovou částkou 100 000,- Kč
Účastníkovi, který uzavřel smlouvu v programu FUTURUM, splnil podmínky pro přidělení cílové částky a neuplatnil nárok na úvěr ze stavebního spoření, bude při ukončení smlouvy připsán na jeho účet stavebního spoření úrokový bonus ve výši 40 % z částky připsaných úroků, pokud uspořená
částka činí minimálně 50 % z cílové částky a od uzavření smlouvy uplynulo nejméně 7 let.
Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 1. 5. 2003 do 31. 10. 2003 § 5, odst. 4 VOP
a v Potvrzení o uzavření smlouvy o stavebním spoření
Účastníkovi, který po přidělení cílové částky neuplatní nárok na úvěr ze stavebního spoření, bude k okamžiku vyplacení uspořené částky připsán
na jeho účet stavebního spoření mimořádný úrok ve výši 40 % z částky připsaných úroků, pokud byla uspořená částka úročena 2,5 % p.a. a od uzavření smlouvy o stavebním spoření uplynulo 7 let.
Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 27. 11. 2005 do 31. 1. 2006
v příloze ke Smlouvě o stavebním spoření nebo k Návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření
Účastníkovi, který splnil podmínky pro přidělení cílové částky a neuplatnil nárok na úvěr ze stavebního spoření, bude připsán úrokový bonus ve výši
20 % z částky úroků ke dni vyplacení uspořené částky, pokud byl tento účet úročen úrokovou sazbou 2,1 % p.a. a pokud smluvní vztah mezi stavební spořitelnou a účastníkem spoření trvá alespoň 7 let.
Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 13. 11. 2006 do 31. 1. 2007
v příloze ke Smlouvě o stavebním spoření nebo k Návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření
Účastníkovi, který splnil podmínky pro přidělení cílové částky a neuplatnil nárok na úvěr ze stavebního spoření, bude připsán úrokový bonus ve výši
25 % z částky úroků ke dni vyplacení uspořené částky, pokud byl tento účet úročen úrokovou sazbou 2,1 % p.a. a pokud smluvní vztah mezi stavební spořitelnou a účastníkem spoření trvá alespoň 6 let.
Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 1. 7. 2007 do 31. 8. 2007
v příloze ke Smlouvě o stavebním spoření nebo k Návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření
Účastníkovi, který splnil podmínky pro přidělení cílové částky a neuplatnil nárok na úvěr ze stavebního spoření, bude připsán úrokový bonus ve výši
25 % z částky úroků ke dni vyplacení uspořené částky, pokud byl tento účet úročen úrokovou sazbou 2,1 % p.a. a pokud smluvní vztah mezi stavební spořitelnou a účastníkem spoření trvá alespoň 8 let.
Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 15. 10. 2008 do 28. 2. 2009
v Informaci ke smlouvě o stavebním spoření/Potvrzení o uzavření smlouvy o stavebním spoření
Pokud účastník po přidělení cílové částky neuplatní nárok na úvěr ze stavebního spoření, bude k okamžiku vyplacení uspořené částky připsán
na jeho účet stavebního spoření úrokový bonus takto:
Výše bonusu z částky připsaných úroků

Úročení uspořené částky

Doba trvání smluvního vztahu

20 %

2,1 %

6

30 %

2,1 %

7

40 %

2,1 %

8

Pozn.: úrokové bonusy se nesčítají

Práva na zvýhodnění, která účastníkovi zaniknou sjednáním zvýšení nebo snížení cílové částky nebo
uzavřením úvěrové smlouvy jsou speciﬁkována v těchto ustanoveních a listinách:
Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 2. 1. 2015 do 30. 6. 2015 v tarifu ProSpoření OF - S ve Smlouvě o stavebním spoření
nebo Návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření
Účastníkovi bude po splnění všech podmínek sjednaných ve smlouvě přiznán a při ukončení smlouvy vyplacen bonus odpovídající navýšení sjednané
úrokové sazby o 0,5 % p.a. za dobu prvních sedmi let trvání smlouvy.
Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 1. 7. 2015 do 24. 3. 2017 v tarifu ProSpoření OF - S ve Smlouvě o stavebním spoření
nebo Návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření
Účastníkovi bude po splnění všech podmínek sjednaných ve smlouvě přiznán a při ukončení smlouvy vyplacen bonus odpovídající navýšení sjednané
úrokové sazby o 0,1 % p.a. za dobu prvních sedmi let trvání smlouvy.
Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 25. 3. 2017 v tarifu ProSpoření OF - S ve Smlouvě o stavebním spoření
nebo Návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření
Účastníkovi bude po splnění všech podmínek sjednaných ve smlouvě přiznán a při ukončení smlouvy vyplacen bonus odpovídající navýšení sjednané
úrokové sazby o 0,7 % p.a. za dobu prvních sedmi let trvání smlouvy.

