Číslo smlouvy (číslo účtu)

Žádost o změnu smlouvy
o stavebním spoření

/7970

Právnická osoba

*35920E*

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

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“)

Účastník
Název (dle OR
/ rejstříku SVJ)

IČO
Právní forma

Bytové družstvo

Společenství vlastníků jednotek

Obec

Sídlo (ulice,
č.p., obec,
PSČ)
Zapsaná v OR
/ Rejstřík SVJ

oddíl

Stát daňové rezidence 1)

vložka

a daňový identiﬁkátor v tomto státě

Země, kde právnická osoba zdaňuje své příjmy.
Vícečetná rezidence

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

Máte-li pobočku, organizační složku nebo provozovnu mimo ČR, uveďte stát1)

Korespondenční adresa (v případě vyplnění bude korespondence zasílána na níže uvedenou adresu)
Upřesnění
adresáta
Ulice

Číslo
domu

/

Obec

PSČ

Stát

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

.

.0

0 0

,- Kč

Změna výše cílové částky na:

.

.0

0 0

,- Kč

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

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

OF - ﬁnanční

OS - speciální

OS - speciální

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

Změna způsobu zasílání pravidelných ročních výpisů z účtu 2)

Poštou (listinnou formou)

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

Jen elektronicky - tj. do klientského servisního portálu banky, který je k dispozici na internetových stránkách www.wuestenrot.cz - k datu vydání tohoto formuláře pod názvem
„Portál pro klienty a poradce“ - dále jen „PKP“, včetně možnosti zasílání do PKP také veškerých oznámení a informací WSS (a/nebo Wüstenrot hypoteční banky a.s.) souvisejících
se smlouvou o stavebním spoření a jakoukoliv jinou smlouvou, kterou účastník případně uzavřel nebo uzavře s WSS (a/nebo Wüstenrot hypoteční bankou a.s.) - blíže viz níže písm.
c) v části Prohlášení. Účastník získává přístup do svého elektronického uživatelského proﬁlu a elektronické schránky PKP na základě uzavření smlouvy s WSS (a/nebo Wüstenrot
hypoteční bankou a.s.). Práva a povinnosti uživatelů PKP a WSS (a/nebo Wüstenrot hypoteční banky a.s.) týkající se podmínek, způsobu a rozsahu užívání PKP, včetně postupu pro
získání přihlašovacích údajů, jsou upraveny v samostatných smluvních podmínkách pro tento portál zpřístupněných na internetových stránkách banky.

Jiná sdělení / změny

Prohlášení účastníka
a) Účastník zastoupený níže podepsanými členy statutárního orgánu/zástupcem jednající na základě plné moci prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto návrhu jsou
pravdivé a úplné.
b) Účastníkovi je známo, že změny obsahu závazku ze smlouvy jsou zpoplatněny v souladu se Sazebníkem úhrad za poskytované služby platným v době úkonu. Pro změnu
obsahu smlouvy platí, že přijetí návrhu s odchylkou či dodatkem se nepřipouští. U smluv uzavřených od 13. 10. 2014 není možné tarifní variantu měnit.
c) Účastník prohlašuje, že zvolením elektronického způsobu zasílání pravidelných ročních výpisů z účtu a podpisem této žádosti (za předpokladu, že zde uvedené již nemá
s bankou sjednáno z minulosti) současně (i) bere na vědomí, že WSS (a/nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s.) je oprávněna PKP používat k adresnému zasílání veškerých
oznámení a informací souvisejících se smlouvou o stavebním spoření a jakoukoliv jinou smlouvou, kterou případně uzavřel nebo uzavře s WSS (a/nebo s Wüstenrot
hypoteční bankou a.s.), a potvrzuje, že s tímto způsobem komunikace souhlasí, (ii) potvrzuje, že se seznámil se smluvními podmínkami PKP a (iii) bere na vědomí a souhlasí
s tím, že požadavek písemné formy bude považován za splněný, pokud bude příslušný úkon realizován prostřednictvím PKP s tím, že písemnost zaslaná ze strany WSS (a/
nebo Wüstenrot hypoteční banky a.s.) se považuje za doručenou okamžikem, kdy se jako nová zpráva zobrazí v uživatelském proﬁlu, resp. elektronické schránce účastníka
v PKP (tzn. v den jejího odeslání).
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Vyhotovení pro stavební spořitelnu

Číslo smlouvy (číslo účtu)

/7970
Poznámky ke zpracování

Účastník zastoupený (uveďte adresu trvalého pobytu)

Pan

Paní

Příjmení

Datum
narození

Jméno(a)

Titul

/

Rodné
číslo

Státní
občanství

Stát
narození

.

.

Místo
narození

/

Číslo
domu

Ulice
Obec

PSČ

Stát

Funkce - vazba k právnické osobě
Průkaz
vydal

Číslo průkazu
Politicky exponovaná osoba ***

Ano

Pan

Ne

Průkaz
platný do

.

.

Podpis oprávněné osoby (dle podpisového vzoru)

Paní

Příjmení

Datum
narození

Jméno(a)

Titul

/

Rodné
číslo

Státní
občanství

Stát
narození

.

.

Místo
narození

/

Číslo
domu

Ulice
Obec

PSČ

Stát

Funkce - vazba k právnické osobě
Průkaz
vydal

Číslo průkazu
Politicky exponovaná osoba ***

Ano

Ne

Průkaz
platný do

.

.

Podpis oprávněné osoby (dle podpisového vzoru)

Údaje uvedené v části „Účastník“ a „Účastník zastoupený“ jsou součástí povinné identiﬁkace účastníka obchodu dle zákona č. 253/2008 Sb.
Datum
podpisu

.

.

IOC = provizní číslo poradce
EOC = provizní číslo společnosti
Potvrzuji tímto, že údaje o osobách oprávněných
jednat za účastníka uvedené v tomto
formuláři jsem ověřil podle průkazu totožnosti,
a že podoba (každé) identiﬁkované osoby je
shodná s vyobrazením v tomto průkazu.

Číslo tipaře

Osobní číslo (ID) poradce EOC

Poradce / Tip

/
e-mail
obch. zást.
Jméno, příjmení, telefon, pozice, společnost poradce

Podpis poradce

Vysvětlivky:
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
2) Změna způsobu zasílání výpisů je účinná pro výpisy (z vkladového účtu stavebního spoření a případně též úvěrového účtu, byl-li ke stavebnímu spoření poskytnut úvěr) za kalendářní rok,
ve kterém byl požadavek na změnu smlouvy doručen do sídla WSS a také pro všechny následující výpisy po dobu platnosti smlouvy.
*** 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.
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Vyhotovení pro stavební spořitelnu

