Číslo smlouvy stavebního spoření (číslo účtu)
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Účastník

fyzická osoba

Platby formou SIPO/INKASO

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4,
IČO: 47 11 52 89, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1714
(dále jen „WSS“)

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

právnická osoba

Příjmení
Jméno

Titul

/

Rodné
číslo
Firma

IČO

SIPO - Sdružené inkaso plateb obyvatelstva (pouze pro platby stavebního spoření)
zřízení SIPO

Kód poplatku

změna SIPO

Spojovací číslo

600

zrušení SIPO

Inkaso

platby spoření (pouze platby stavebního spoření bez úvěru)

splátka úvěru (v případě překlenovacího úvěru včetně povinného dospořování)

zřízení Inkasa
Výše zadaného limitu
(v případě, že nemáte
v bance nastavený žádný
limit, prosím nevyplňujte)

změna Inkasa

,-Kč

.

zrušení Inkasa

Souhlasím s tím, aby z mého účtu vedeného u banky
Jméno a příjmení/
Název plátce
předčíslí
účtu

kód
banky

číslo
účtu

byla inkasovaná částka ve prospěch účtu u WSS
Termín vyslání inkasa
osmnáctý den v měsíci
dvacátýtřetí den v měsíci

Vyplnit pouze v případě platby SIPO a platby spoření

Výše měsíční úložky

.

,-Kč

Informace o provádění platebních transakcí WSS, ve kterých jsou zohledněna práva účastníka stavebního spoření a způsob plnění povinností ze strany WSS, jsou dostupné na
internetových stránkách www.wuestenrot.cz, v sídle a v regionálních centrech Wüstenrot.
Na žádost účastníka mu WSS tyto informace poskytne v písemné podobě a to i prostřednictvím poradce.
Prosím věnujte pozornost informacím na druhé straně tiskopisu.
Datum
podpisu

.

.

Podpis účastníka

WSS-FIN-15-09 -01-PDF

1 3004 C (05/18) - 1/1

Vyhotovení pro stavební spořitelnu

Informace pro klienty - SIPO
a) Při obdržení Vámi podepsaného souhlasu s prováděním plateb formou SIPO do 20. dne v měsíci bude dle podmínek České pošty, s.p. tato
platba poprvé provedena v měsíci následujícím. V případě obdržení souhlasu v období od 20. až do posledního dne v měsíci bude platba poprvé
provedena až v druhém následujícím měsíci (např. souhlas obdržen 22.10. -> platba bude poprvé provedena v prosinci).
b) V případě, že nevlastníte spojovací číslo a máte zájem o využití uvedené služby, je nutné navštívit pobočku České pošty, s.p.. V rámci jednoho
spojovacího čísla lze u stavební spořitelny zavést max. 9 příkazů k inkasu plateb formou SIPO. Na jednu smlouvu stavebního spoření je možné
provést pouze jednu platbu formou SIPO za měsíc.
c) Poukazování plateb formou SIPO je určeno pouze pro vklady stavebního spoření a nelze je využít ke splátkám úvěru.
d) Prostřednictvím SIPO nelze zaplatit úhradu za uzavření smlouvy, úhradu za vedení účtu ani mimořádnou úložku. Uvedené úhrady je nutné poukázat
jinou formou.
e) SIPO je zadáváno na celou dobu trvání smluvního vztahu popř. do okamžiku přespoření cílové částky.
f) V případě, že budete žádat o zrušení účtu stavebního spoření před vázací dobou nebo máte zájem o ukončení poukazování plateb formou SIPO
či změnu SIPO (např. změna spojovacího čísla, změna výše inkasované měsíční úložky), je nutné oznámit změny písemně prostřednictvím tohoto
formuláře. Druhá a další změna inkasované částky je zpoplatněna dle sazebníku WSS.
g) Platby provedené prostřednictvím SIPO do 20. dne v měsíci jsou zaúčtovány na účty klientů týž měsíc. V případě uhrazení plateb prostřednictvím
SIPO po 20. dni v měsíci jsou platby na účty klientů zaúčtovány až následující měsíc po jejich uhrazení. Platby jsou Českou poštou, s.p. na účet
WSS připisovány dvakrát v měsíci a jsou úročeny ode dne připsání na účet klienta od České pošty, s.p..
h) Platby zaplacené po 20. prosinci příslušného roku budou zřejmé až na výpisu za rok následující a nebudou již zahrnuty do základu pro výpočet
státní podpory za rok, ve kterém byly zaplaceny.

Informace pro klienty - INKASO
Výhodou při zavedení inkasního způsobu platby je přesné a spolehlivé převedení dohodnuté částky bez toho, že by při změně její aktuální výše klient
musel nějakým způsobem zasahovat ve svém peněžním ústavu. WSS bude za Vás pravidelně převádět částky, které budou přesně odpovídat aktuální výši
splátky.
Formou inkasa je možné hradit měsíční úložky na účet stavebního spoření nebo pravidelné splátky úvěru a překlenovacího úvěru. Není možné realizovat
platby úhrad podle platného Sazebníku úhrad za poskytované služby WSS (úhrada za uzavření smlouvy, úhrada za vedení účtu atd.). Tyto částky je nutné
uhradit zvláštní platbou. V případě, že je na úvěrovém účtu evidovaný nedoplatek, je inkasovaná splátka navýšená o tuto položku a to až do výše limitu
k inkasu, pokud byl klientem tento limit nastaven.
Jednou z prvních podmínek zavedení inkasa je vyplnění tohoto formuláře pro potřeby WSS. Po podání žádosti o inkaso u WSS navštivte Váš peněžní ústav,
kde potvrdíte souhlas s inkasem z Vašeho účtu ve prospěch WSS. Souhlas je třeba zadat s okamžitou platností. Ve Vašem peněžním ústavu nezadávejte
při svolení k inkasu žádné symboly plateb. Nepoužíváme variabilní symbol ani speciﬁcký symbol.
INKASO - úložka stavebního spoření
Výše inkasované částky je shodná s měsíční úložkou stavebního spoření, která je uvedena ve formuláři Smlouva o stavebním spoření/Návrh na uzavření
smlouvy o stavebním spoření. Při platbě inkasem je výše částky i frekvence splátek pevně stanovena a není možné zvolit libovolné spoření. V případě
zaevidování smlouvy po 15. dni v měsíci bude inkaso poprvé provedeno měsíc následující.
Každou změnu inkasa (změna bankovního spojení, zrušení inkasa) musí klient písemně oznámit prostřednictvím tohoto formuláře a to nejpozději jeden měsíc
před splatností další splátky na tomto formuláři.

INKASO – splátka úvěru
Inkasní příkaz bude zaevidován spolu s otevřením úvěrového účtu a inkaso bude vysláno poprvé ke dni splatnosti první splátky. V písemném vyrozumění
o stanovení výše splátek budou pro kontrolu zopakovány i údaje o zřízeném příkazu k inkasu.
Překlenovací úvěr
U překlenovacího úvěru (může být poskytnut v případě, že uspořená částka je nižší než je požadovaná minimální úspora) má klient povinnost poukazovat
současně i pravidelné splátky na účet spoření. Splátka povinného měsíčního spoření a splátka úroků z překlenovacího úvěru je inkasována dohromady
v jedné částce, tj. jedním inkasním příkazem. Dohodnutá výše obou částek je stanovena v úvěrové smlouvě. V případě přechodu z překlenovacího úvěru na
úvěr ze stavebního spoření zajistí WSS změnu výše inkasované částky automaticky. Pro rychlejší dospořování je možné zadat mimořádný vklad prostředků,
a to buď bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou.
Úvěr ze stavebního spoření
Výše inkasované částky je shodná s dohodnutou měsíční splátkou úvěru ze stavebního spoření uvedenou v úvěrové smlouvě.
Limit u svolení k inkasu
Pro správné a včasné inkasování splátek úroků z překlenovacího úvěru, povinného spoření i splátek úvěru ze stavebního spoření doporučujeme udělit
souhlas k inkasu ve prospěch WSS bez uvedení limitu výše inkasované částky. Pokud peněžní ústav uvedení limitu vyžaduje, doporučujeme zadat limit ve
výši 1,5 násobku splátky úroků dle úvěrové smlouvy + splátku měsíčního povinného spoření.
Inkaso neproběhlo
V případě, že inkaso nebude z jakéhokoliv důvodu provedeno a splátky nebudou poukázány jiným způsobem, odesílá WSS upomínku, která upozorní na
nutnost uhradit nedoplatek zvláštní platbou.
Pokyn k inkasu bude v takovém případě vyslán ještě max. 2 po sobě následující měsíce a v případě, že bude pokaždé neúspěšný, dojde ze strany WSS
k jeho zrušení.

