č. úvěrové smlouvy:
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Souhlas s prodejem nemovité věci (nemovitosti)/
s převodem družstevního podílu,
příp. s převodem podílu (vkladu) v právnické osobě
vystavený 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
kontakt@wuestenrot.cz

*15949C*
I. Identiﬁkace nemovitosti (v souladu s LV)1

II. Identiﬁkační údaje prodávajícího/převádějícího:
Jméno a příjmení
Datum narození
Bydliště
Kontaktní telefon
Rodinný stav prodávajícího/převádějícího2:
svobodný/á

rozvedený/á

ženatý/vdaná – zákonné SJM

vdovec/vdova

ženatý/vdaná – jiné SJM

registrované partnerství

Podpis prodávajícího/převádějícího3

Datum

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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III. Souhlas s prodejem/převodem nemovitosti4
Identiﬁkační údaje manžela/manželky prodávajícího/převádějícího
Jméno a příjmení
Datum narození
Bydliště
Kontaktní telefon

Souhlasím s prodejem/převodem výše uvedené nemovitosti.
Souhlas manžela/manželky prodávajícího/převádějícího je vyžadován na základě ustanovení § 747-748 zákona č. 89/2012 Sb.

Podpis manžela/manželky3

Datum

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: ..............................................

1 V případě prodeje – identiﬁkace prodávané nemovitosti uvedené v kupní smlouvě, jedná-li se o převod družstevního podílu, příp. převod podílu (vkladu)
v právnické osobě – identiﬁkace převáděné nemovitosti (bytové jednotky)
2 Variantu označte křížkem
3 Podpis musí být ověřen způsobem stanoveným Wüstenrotem (zmocněným zástupcem nebo pověřeným zaměstnancem), popř. úředně
4 Vyplňte v případě, pokud je v části Rodinný stav prodávajícího/převádějícího označeno ženatý/vdaná.
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