Čestné prohlášení - účel úvěru novostavba
vystavené pro účely posouzení žádosti o úvěr u společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.
nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s.
bezplatná infolinka: 800 22 55 55
www.wuestenrot.cz
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Já (jméno, příjmení, datum narození) ...................................................................................................................................
trvale bytem ..........................................................................................................................................................................
jako majitel pozemku p.č. (identiﬁkace dle katastru nem.) ...................................................................................................
v katastrálním území .............................................................................................................................................................
jsem si vědom důsledků změny právních předpisů (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 256/2013 Sb., katastrální
zákon). Podle nové právní úpravy se stává stavba součástí pozemku, má-li vlastnické právo ke stavbě a pozemku táž osoba,
a proto prohlašuji, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby dokončená stavba byla po kolaudaci součástí pozemku
(v katastru bude uveden způsob využití pozemku).

V případě, že k pozemku bylo již zřízeno zástavní právo pro pohledávku z úvěru. č. .........................................................
na základě zástavní smlouvy ze dne ............................................. ,
vklad práva povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu ...................................... sp.: V ......................................................
s právními účinky vkladu ke dni ....................................................
a zřízené zástavní právo se následně z jakýchkoli důvodů nebude vztahovat i ke stavbě, zavazuji se uzavřít zástavní
smlouvu, na základě které bude zřízeno zástavní právo i ke stavbě tak, aby pohledávka z úvěru byla řádně zajištěna.

V případě, že z jakýchkoli důvodů nedojde ani ke sloučení pozemku a stavby, popř. stavba bude zapsána do katastru
nemovitostí jako samostatná stavba stojící na cizím pozemku, zavazuji se poskytnout veškerou součinnost k tomu,
aby budoucí pohledávka banky z úvěrové smlouvy na základě žádosti o hypoteční úvěr č. ...............................................
byla zajištěna zástavním právem k pozemku i stavbě, popř. navrhnu jiné zajištění.

V ........................................................... dne .......................................

.....................................................................
Podpis majitele pozemku*

* Podpis musí být ověřen způsobem stanoveným Wüstenrotem (zmocněným zástupcem nebo pověřeným zaměstnancem), popř. úředně

Potvrzuji tímto, že výše uvedená osoba podepsala souhlas v mé přítomnosti a její totožnost a shodu podoby
s vyobrazením jsem ověřil dle platného občanského průkazu.
Číslo OP: ..............................................................................
OP vydal: ..............................................................................
OP platný do: .......................................................................

Jméno a příjmení obchodního zástupce: ........................................................................................................................
Společnost a číslo obchodního zástupce: ......................................................................................................................
Podpis obchodního zástupce: ..............................................
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