Číslo smlouvy (číslo účtu)

Žádost o změnu smlouvy
o stavebním spoření

/7970
*11002I*

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“)

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

Účastník stavebního spoření - dále jen „účastník“

Pan

Paní/Slečna

Pan

Paní/Slečna

Příjmení

Jméno(a)

Titul
Stát 1)
narození

/

Rodné
číslo
Telefon (+420)

Místo
narození

Politicky exponovaná osoba ***

Ano

Ne

@

E-mail
Stát daňové rezidence 1)

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 ***

Ano

Ne

Změna osobních údajů (popř. jejich doplnění, jde-li o nového zástupce/opatrovníka)

Účastníka

Zákonného zástupce

Opatrovníka

Příjmení

Jméno(a)

Titul
Stát 1)
narození

Státní 1)
občanství

/

Rodné
číslo

Místo
narození

Telefon (+420)

@

E-mail

Změna 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

Změna způsobu zasílání pravidelných ročních výpisů z účtu 3)

Poštou (listinnou formou)

Jen elektronicky

Jen elektronicky - tj. do internetového servisního portálu WSS, 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
s jakoukoliv smlouvou o stavebním spoření nebo úvěrovou smlouvou účastníka uzavřenou s WSS (a/nebo Wüstenrot hypoteční bankou a.s.) - blíže viz níže písm. h) v části
Prohlášení. Účastník získává přístup do svého elektronického uživatelského proﬁlu a elektronické schránky PKP na základě uzavření jakékoliv smlouvy o stavebním spoření nebo
úvěrové 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 WSS.

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

Změna tarifu u smluv uzavřených v tarifu ProÚvěr OY-U nebo 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.
změna tarifu z ProÚvěr OY-U na tarif ProÚvěr OZ-U, nová úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je 3,49 %

Marketingová akce
změna tarifu z ProÚvěr OZ-U na tarif ProÚvěr OY-U, nová úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je 1,99 %

WSS-PRO-03-20-01-PDF

1 1002 I (03/20) - 1/2

Vyhotovení pro stavební spořitelnu

Číslo smlouvy (číslo účtu)

/7970
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) 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 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 dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu (dále také jen „AML
zákon“) 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.
Prohlášení - 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 nebo u smlouvy uzavřené v tarifu ProSpoření OF-S o zvýšení či 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 v dokumentu Sdělení banky (Wüstenrot
stavební spořitelny a.s.), jehož aktuální znění je trvale k dispozici na internetových stránkách www.wuestenrot.cz; níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/a
s aktuálním zněním Sdělení banky;
g) uvedu-li v tomto formuláři některý svůj osobní údaj v nové aktualizované podobě oproti osobním údajům WSS a/nebo Wüstenrot hypoteční bance a.s. dříve poskytnutým
v souvislosti se zde speciﬁkovanou smlouvou o stavebním spoření, případným úvěrovým produktem nebo jiným produktem stavebního spoření (a to i v případě, že v tomto
formuláři nejsou výslovně označeny požadavkem na jejich změnu), bude tato žádost považována současně za žádost o změnu takového osobního údaje (i u zmíněných
jiných produktů); to platí i pro výše uvedené telefonní číslo a e-mailovou adresu, změní se však jen na pozici běžných kontaktních údajů; výjimkou je pak korespondenční
adresa, ta se změní jen vůči smlouvě o stavebním spoření speciﬁkované v této žádosti;
h) zvolením elektronického způsobu zasílání pravidelných ročních výpisů z účtu a podpisem této žádosti (za předpokladu, že zde uvedené již nemám s bankou sjednáno
z minulosti) současně (i) beru na vědomí, že WSS (a/nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s.) je oprávněna PKP používat k adresnému zasílání veškerých oznámení, včetně
oznámení o změně Sazebníku či VOP, a jiných informací souvisejících se smlouvou o stavebním spoření a jakoukoliv jinou smlouvou o stavebním spoření či úvěrovou smlouvou,
kterou jsem případně uzavřel nebo uzavřu s WSS (a/nebo s Wüstenrot hypoteční bankou a.s.), a potvrzuji, že s tímto způsobem komunikace souhlasím, (ii) potvrzuji, že jsem
se seznámil se smluvními podmínkami PKP a (iii) beru na vědomí a souhlasím 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/dokument zobrazí v uživatelském proﬁlu, resp. elektronické schránce účastníka v PKP (tzn. v den jejího odeslání).
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 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.
Prohlašuji, že údaje mnou uvedené jsou úplné a pravdivé.

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

IOC = provizní číslo poradce
EOC = provizní číslo společnosti

Číslo tipaře

Osobní číslo (ID) poradce EOC

Poradce / Tip

/
Jméno, příjmení, pozice, společnost poradce
Telefon poradce

WSS-PRO-03-20-02-PDF

Podpis poradce
E-mail poradce

1 1002 I (03/20) - 2/2

Vyhotovení pro stavební spořitelnu

Číslo smlouvy (číslo účtu)

Žádost o změnu smlouvy
o stavebním spoření

/7970
*11002I*

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“)

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

Účastník stavebního spoření - dále jen „účastník“

Pan

Paní/Slečna

Pan

Paní/Slečna

Příjmení

Jméno(a)

Titul
Stát 1)
narození

/

Rodné
číslo
Telefon (+420)

Místo
narození

Politicky exponovaná osoba ***

Ano

Ne

@

E-mail
Stát daňové rezidence 1)

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 ***

Ano

Ne

Změna osobních údajů (popř. jejich doplnění, jde-li o nového zástupce/opatrovníka)

Účastníka

Zákonného zástupce

Opatrovníka

Příjmení

Jméno(a)

Titul
Stát 1)
narození

Státní 1)
občanství

/

Rodné
číslo

Místo
narození

Telefon (+420)

@

E-mail

Změna 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

Změna způsobu zasílání pravidelných ročních výpisů z účtu 3)

Poštou (listinnou formou)

Jen elektronicky

Jen elektronicky - tj. do internetového servisního portálu WSS, 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
s jakoukoliv smlouvou o stavebním spoření nebo úvěrovou smlouvou účastníka uzavřenou s WSS (a/nebo Wüstenrot hypoteční bankou a.s.) - blíže viz níže písm. h) v části
Prohlášení. Účastník získává přístup do svého elektronického uživatelského proﬁlu a elektronické schránky PKP na základě uzavření jakékoliv smlouvy o stavebním spoření nebo
úvěrové 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 WSS.

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

Změna tarifu u smluv uzavřených v tarifu ProÚvěr OY-U nebo 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.
změna tarifu z ProÚvěr OY-U na tarif ProÚvěr OZ-U, nová úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je 3,49 %

Marketingová akce
změna tarifu z ProÚvěr OZ-U na tarif ProÚvěr OY-U, nová úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je 1,99 %

WSS-PRO-03-20-01-PDF

1 1002 I (03/20) - 1/2

Vyhotovení pro poradce

Číslo smlouvy (číslo účtu)

/7970
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) 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 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 dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu (dále také jen „AML
zákon“) 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.
Prohlášení - 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 nebo u smlouvy uzavřené v tarifu ProSpoření OF-S o zvýšení či 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 v dokumentu Sdělení banky (Wüstenrot
stavební spořitelny a.s.), jehož aktuální znění je trvale k dispozici na internetových stránkách www.wuestenrot.cz; níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/a
s aktuálním zněním Sdělení banky;
g) uvedu-li v tomto formuláři některý svůj osobní údaj v nové aktualizované podobě oproti osobním údajům WSS a/nebo Wüstenrot hypoteční bance a.s. dříve poskytnutým
v souvislosti se zde speciﬁkovanou smlouvou o stavebním spoření, případným úvěrovým produktem nebo jiným produktem stavebního spoření (a to i v případě, že v tomto
formuláři nejsou výslovně označeny požadavkem na jejich změnu), bude tato žádost považována současně za žádost o změnu takového osobního údaje (i u zmíněných
jiných produktů); to platí i pro výše uvedené telefonní číslo a e-mailovou adresu, změní se však jen na pozici běžných kontaktních údajů; výjimkou je pak korespondenční
adresa, ta se změní jen vůči smlouvě o stavebním spoření speciﬁkované v této žádosti;
h) zvolením elektronického způsobu zasílání pravidelných ročních výpisů z účtu a podpisem této žádosti (za předpokladu, že zde uvedené již nemám s bankou sjednáno
z minulosti) současně (i) beru na vědomí, že WSS (a/nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s.) je oprávněna PKP používat k adresnému zasílání veškerých oznámení, včetně
oznámení o změně Sazebníku či VOP, a jiných informací souvisejících se smlouvou o stavebním spoření a jakoukoliv jinou smlouvou o stavebním spoření či úvěrovou smlouvou,
kterou jsem případně uzavřel nebo uzavřu s WSS (a/nebo s Wüstenrot hypoteční bankou a.s.), a potvrzuji, že s tímto způsobem komunikace souhlasím, (ii) potvrzuji, že jsem
se seznámil se smluvními podmínkami PKP a (iii) beru na vědomí a souhlasím 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/dokument zobrazí v uživatelském proﬁlu, resp. elektronické schránce účastníka v PKP (tzn. v den jejího odeslání).
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 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.
Prohlašuji, že údaje mnou uvedené jsou úplné a pravdivé.

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

IOC = provizní číslo poradce
EOC = provizní číslo společnosti

Číslo tipaře

Osobní číslo (ID) poradce EOC

Poradce / Tip

/
Jméno, příjmení, pozice, společnost poradce
Telefon poradce

WSS-PRO-03-20-02-PDF

Podpis poradce
E-mail poradce
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Vyhotovení pro poradce

Číslo smlouvy (číslo účtu)

Žádost o změnu smlouvy
o stavebním spoření

/7970
*11002I*

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“)

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

Účastník stavebního spoření - dále jen „účastník“

Pan

Paní/Slečna

Pan

Paní/Slečna

Příjmení

Jméno(a)

Titul
Stát 1)
narození

/

Rodné
číslo
Telefon (+420)

Místo
narození

Politicky exponovaná osoba ***

Ano

Ne

@

E-mail
Stát daňové rezidence 1)

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 ***

Ano

Ne

Změna osobních údajů (popř. jejich doplnění, jde-li o nového zástupce/opatrovníka)

Účastníka

Zákonného zástupce

Opatrovníka

Příjmení

Jméno(a)

Titul
Stát 1)
narození

Státní 1)
občanství

/

Rodné
číslo

Místo
narození

Telefon (+420)

@

E-mail

Změna 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

Změna způsobu zasílání pravidelných ročních výpisů z účtu 3)

Poštou (listinnou formou)

Jen elektronicky

Jen elektronicky - tj. do internetového servisního portálu WSS, 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
s jakoukoliv smlouvou o stavebním spoření nebo úvěrovou smlouvou účastníka uzavřenou s WSS (a/nebo Wüstenrot hypoteční bankou a.s.) - blíže viz níže písm. h) v části
Prohlášení. Účastník získává přístup do svého elektronického uživatelského proﬁlu a elektronické schránky PKP na základě uzavření jakékoliv smlouvy o stavebním spoření nebo
úvěrové 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 WSS.

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

Změna tarifu u smluv uzavřených v tarifu ProÚvěr OY-U nebo 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.
změna tarifu z ProÚvěr OY-U na tarif ProÚvěr OZ-U, nová úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je 3,49 %

Marketingová akce
změna tarifu z ProÚvěr OZ-U na tarif ProÚvěr OY-U, nová úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je 1,99 %
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Vyhotovení pro účastníka

Číslo smlouvy (číslo účtu)

/7970
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) 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 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 dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu (dále také jen „AML
zákon“) 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.
Prohlášení - 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 nebo u smlouvy uzavřené v tarifu ProSpoření OF-S o zvýšení či 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 v dokumentu Sdělení banky (Wüstenrot
stavební spořitelny a.s.), jehož aktuální znění je trvale k dispozici na internetových stránkách www.wuestenrot.cz; níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/a
s aktuálním zněním Sdělení banky;
g) uvedu-li v tomto formuláři některý svůj osobní údaj v nové aktualizované podobě oproti osobním údajům WSS a/nebo Wüstenrot hypoteční bance a.s. dříve poskytnutým
v souvislosti se zde speciﬁkovanou smlouvou o stavebním spoření, případným úvěrovým produktem nebo jiným produktem stavebního spoření (a to i v případě, že v tomto
formuláři nejsou výslovně označeny požadavkem na jejich změnu), bude tato žádost považována současně za žádost o změnu takového osobního údaje (i u zmíněných
jiných produktů); to platí i pro výše uvedené telefonní číslo a e-mailovou adresu, změní se však jen na pozici běžných kontaktních údajů; výjimkou je pak korespondenční
adresa, ta se změní jen vůči smlouvě o stavebním spoření speciﬁkované v této žádosti;
h) zvolením elektronického způsobu zasílání pravidelných ročních výpisů z účtu a podpisem této žádosti (za předpokladu, že zde uvedené již nemám s bankou sjednáno
z minulosti) současně (i) beru na vědomí, že WSS (a/nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s.) je oprávněna PKP používat k adresnému zasílání veškerých oznámení, včetně
oznámení o změně Sazebníku či VOP, a jiných informací souvisejících se smlouvou o stavebním spoření a jakoukoliv jinou smlouvou o stavebním spoření či úvěrovou smlouvou,
kterou jsem případně uzavřel nebo uzavřu s WSS (a/nebo s Wüstenrot hypoteční bankou a.s.), a potvrzuji, že s tímto způsobem komunikace souhlasím, (ii) potvrzuji, že jsem
se seznámil se smluvními podmínkami PKP a (iii) beru na vědomí a souhlasím 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/dokument zobrazí v uživatelském proﬁlu, resp. elektronické schránce účastníka v PKP (tzn. v den jejího odeslání).
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 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.
Prohlašuji, že údaje mnou uvedené jsou úplné a pravdivé.

Údaje uvedené v části „Účastník”, resp. „Údaje o zákonném zástupci“ a údaje zde uvedené jsou součástí povinné identiﬁkace účastníka obchodu dle AML zákona.
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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

IOC = provizní číslo poradce
EOC = provizní číslo společnosti

Číslo tipaře

Osobní číslo (ID) poradce EOC

Poradce / Tip

/
Jméno, příjmení, pozice, společnost poradce
Telefon poradce
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Podpis poradce
E-mail poradce
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