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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA O PODMIENKACH ZVÝHODNENÝCH ZMLÚV O STAVEBNOM SPORENÍ
5) Zmluva pre nových klientov NK300 (ďalej len „zmluva NK300“):
je zmluva o stavebnom sporení, ktorú uzatvára klient – fyzická osoba,
ktorý v čase nahrávania a natypovania tejto zvýhodnenej zmluvy do
bankového systému nemá s WSS uzatvorenú žiadnu inú aktívnu zmluvu.
6) Zmluva pre existujúcich klientov EK300 (ďalej len „zmluva EK300“):
je zmluva o stavebnom sporení, ktorú uzatvára klient – fyzická osoba,
ktorý v čase nahrávania a natypovania tejto zvýhodnenej zmluvy do
bankového systému má s WSS uzatvorenú akúkoľvek aktívnu zmluvu,
resp. spláca medziúver/stavebný úver.

Tieto zmluvné dojednania tvoria právne neoddeliteľnú súčasť návrhu zmluvy
o stavebnom sporení v prípade, ak je na tomto návrhu v časti „Ostatné dojednania“
označený typ zvýhodnenej zmluvy (t.j. buď Krôčik, ZLWP, ZOHL (R18), V15, NK300
alebo EK300). Po prijatí návrhu zmluvy o stavebnom sporení Wüstenrot stavebnou
sporiteľňou, a.s. (ďalej len „WSS“) sa zmluvné dojednania stávajú súčasťou zmluvy
o stavebnom sporení (ďalej len „zmluva“).
Článok I
Typ zvýhodnenej zmluvy
Typ zvyhodnenej zmluvy: Označte krížikom konkrétny typ uzatváranejzvýhodnenej
zmluvy.
1) Zmluva pre deti Krôčik (ďalej len „zmluva Krôčik“): je zmluva
o stavebnom sporení, ktorú uzatvoril v mene klienta neplnoletého
dieťaťa jeho zákonný zástupca. Hlavným majiteľom a stavebným
sporiteľom na zmluve je dieťa (t.j. osoba, ktorá nedosiahla ešte 18. rok
života). Pri zmluve Krôčik klient svojím podpisom potvrdzuje aj prevzatie
INFORMÁCIE O POISTENÍ „KRÔČIK“ poskytovanom Wüstenrot poisťovňou,
a.s., IČO: 31 383 408 (ďalej len „WP.“), ktorej zneniu porozumel
a akceptuje ho.
2) Zmluva ZLWP (ďalej len „zmluva ZLWP“): je zmluva o stavebnom
sporení uzatvorená s klientom, ktorý má v čase natypovania tejto zmluvy
do informačného systému WSS
a. uzatvorenú aspoň jednu poistnú zmluvu s Wüstenrot poisťovňou, a.s.,
(okrem individuálneho zdravotného poistenia a krátkodobého cestovného
poistenia), alebo
b. zo strany uvedenej poisťovne akceptovaný návrh poistníka na uzavretie
poistnej zmluvy životného poistenia.
Na návrhu zmluvy o stavebnom sporení sa uvedie číslo tejto platnej
poistnej zmluvy alebo číslo akceptovaného návrhu na uzavretie poistnej
zmluvy životného poistenia, ktoré sa však už nesmie použiť opakovane
na inom návrhu zvýhodnenej zmluvy.
3) Následná zmluva ZOHL (R18) (ďalej len „zmluva ZOHL (R18)“): je
zmluva o stavebnom sporení uzatvorená s klientom, ktorý bol z dôvodu
dosiahnutia plnoletosti (t.j. 18. roku života) vylúčený z pôvodnej zmluvy
o stavebnom sporení uzatvorenej s WSS. Od dosiahnutia plnoletosti
klienta do dňa uzatvorenia následnej zmluvy nesmie uplynúť viac ako
12 mesiacov. Na návrhu zmluvy o stavebnom sporení sa uvedie číslo
tejto pôvodnej zmluvy, na ktorej klient do času dosiahnutia plnoletosti
figuroval ako „zohľadnená osoba“. Toto číslo sa však nesmie použiť
opakovane na inom návrhu zvýhodnenej zmluvy.
4) Následná zmluva V15 (ďalej len „zmluva V15“): je zmluva
o stavebnom sporení uzatvorená s pôvodným klientom WSS, ak min.
6-ročný cyklus sporenia pôvodnej zmluvy bol dosiahnutý kedykoľvek
pred dňom uzatvorenia následnej zmluvy, a zároveň na pôvodnú
zmluvu sa medziúverový účet neotváral. Ak po uplynutí 6-ročného
cyklu sporenia pôvodná zmluva o stavebnom sporení zanikla alebo bol
klientovi pridelený úver, nesmie od jej zrušenia/pridelenia úveru do dňa
uzatvorenia následnej zmluvy uplynúť viac ako 12 mesiacov. Následnú
zmluvu môže uzatvoriť len klient, ktorý bol naposledy uvedený na
pôvodnej zmluve. Na návrhu následnej zmluvy sa uvedie číslo tejto
pôvodnej zmluvy o stavebnom sporení, ktoré sa však už nesmie použiť
opakovane na inom návrhu zvýhodnenej zmluvy.

Článok II
Predmet zvýhodnenia
1) Ak stavebný sporiteľ splní súčasne všetky základné podmienky zvýhodnenej
zmluvy podľa článku III, ods. 1) týchto zmluvných dojednaní, vznikne mu
nárok na znížený poplatok za uzatvorenie zvýhodnenej zmluvy (bez ohľadu
na typ zvýhodnenej zmluvy), a to vo výške 12 EUR jednorazovo.
2) Pri zmluve Krôčik vznikne klientovi aj
a. nárok na znížený poplatok za vedenie sporiteľského účtu za predpokladu,
že zákonný zástupca evidovaný na zmluve klienta-dieťaťa má taktiež
vedený sporiteľský účet vo WSS na inej zmluve stavebného sporenia.
Výška poplatku je uvedená v platnom Sadzobníku poplatkov WSS; a
b. poistenie pre prípad smrti zákonného zástupcu, ktorý v mene dieťaťa
uzavrel zmluvu o stavebnom sporení, a úrazové poistenie pre prípad
trvalých následkov úrazu dieťaťa za predpokladu splnenia podmienok
uvedených v INFORMÁCII O POISTENÍ „KRÔČIK“, s ktorými bol klient pri
podpise návrhu zmluvy Krôčik oboznámený, čo podpisom potvrdzuje.
Po splnení podmienok uvedených v tomto písmene klient
súhlasí
nesúhlasí s bezplatným zaradením do poistenia „Krôčik“.
Článok III
Spoločné základné podmienky zvýhodnených zmlúv
Krôčik, ZLWP, ZOHL (R18), V15, NK300 a EK300
1) Základné podmienky, ktoré musí klient splniť, aby získal zvýhodnenú zmluvu
vrátane zníženého poplatku za uzatvorenie zmluvy, sú nasledovné:
a. zmluva je na tlačive návrhu v časti „Ostatné dojednania“ označená
uvedením typu zvýhodnenej zmluvy (t.j. buď Krôčik, ZLWP, ZOHL (R18),
V15, NK300 alebo EK300),
b. cieľová suma je v čase uzatvorenia zmluvy stanovená fixne vo výške
12.000 EUR,
c. súčet vkladov pripísaných na účet stavebného sporenia vedený k zmluve
k 31.12. roka, v ktorom bola zvýhodnená zmluva uzatvorená, musí byť
spolu v minimálnej výške 300 EUR,
d. stavebný sporiteľ v rámci kalendárneho roka, v ktorom uzatvoril
zvýhodnenú zmluvu, túto zmluvu nezruší (napr. výpoveďou), nespojí
s inou zmluvou, ani nerozdelí.
2) Nedodržaním čo i len jednej z podmienok uvedených v predchádzajúcom
odseku nárok na znížený poplatok podľa článku II, ods. 1) týchto zmluvných
podmienok zaniká. V tomto prípade sa uhradený znížený poplatok vo výške
12 EUR klientovi vráti a zaúčtuje sa mu na účet stavebného sporenia poplatok
v zodpovedajúcej výške podľa v tom čase platného Sadzobníka poplatkov WSS.
3) Zvýhodnené zmluvy Krôčik, ZLWP, ZOHL (R18), V15, NK300 a EK300, nie je
možné v rámci jednej zmluvy o stavebnom sporení vzájomne kombinovať.

Sprostredkovateľ:
Meno a priezvisko/ názov spoločnosti: ...........................................................................................................................................................................................
Sprostredkovateľ potvrdzuje hodnovernosť podpisu klienta, požadovaných a predložených dokladov a údajov klienta, ktorého totožnosť bola overená.
Klient:
Meno a priezvisko/ názov spoločnosti: ..........................................................................................................................................................................................
Číslo účtu stav. sporenia: ...................................................................................... /7930
....................................................
Miesto a dátum

..............................................................
podpis sprostredkovateľa
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podpis majiteľa zmluvy/klienta

