
Protokol o finančnom sprostredkovaní
viazaného finančného agenta

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
Grösslingová 77, 824 68 Bratislava
IČO:  31351026, IČ DPH (DIČ) 2020806304
zapísaná v Obchodnom registri
OS Bratislava I. oddiel: Sa, v. č. 529/B

Číslo účtu stavebného sporenia:

          /    7   9    3    0   

Finančný agent (sprostredkovateľ finančnej služby)

     Stavebný sporiteľ (hlavný majiteľ)       Stavebný sporiteľ (spolumajiteľ)/zákonný zástupca

     Klientské znalosti a vedomosti z oblasti stavebného sporenia

      
     Klientom uvedené požiadavky a potreby v oblasti stavebného sporenia

      Odporúčanie finančného agenta

Obchodné meno, IČO:   Meno a priezvisko, titul zamestnanca   Registračné číslo pre sektor prijímania vkladov:
 Sberbank Slovensko, a.s. finančného agenta:   124672
 17 321 123

Sídlo:      Vysoká 9   Tel. číslo:     Registračné číslo pre sektor poskytovania úverov
 810 00 Bratislava       a spotrebiteľských úverov:
 Slovensko       124672
Finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie ako viazaný finančný agent, pre sektor prijímania vkladov, poskytovanie úverov a spotrebiteľských
úverov výhradne pre Wüstenrot stavebnú sporiteľňu, a.s.. Údaje o finančnom agentovi si klient môže overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska
www.nbs.sk.  

Meno a priezvisko, titul:                  Meno a priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:                  Adresa trvalého pobytu:

Rodné číslo:                   Rodné číslo:
Tel. číslo:                    Ostatní stavební sporitelia - deti hlavného majiteľa**
E-mail: Meno a priezvisko, rodné číslo: 

Meno a priezvisko, rodné číslo: 
Meno a priezvisko, rodné číslo: 
Meno a priezvisko, rodné číslo: 

Disponibilný mesačný príjem domácnosti (po odpočítaní splátok úverov, leasingu a bežných výdavkov): ...........................................................€

 Ste, resp. boli ste klientom stavebnej sporiteľne?
         súčasný/bývalý klient WSS       súčasný/bývalý klient inej stavebnej sporiteľne   neklient

Podľa Vášho názoru máte vedomosti a znalosti o požadovanej službe:               žiadne            základné                    odborné

Čo môžete prefinancovať prostredníctvom úverov stavebného sporenia?        zákonom stanovené účely   čokoľvek

Čo môžete získať stavebným sporením?      štátnu prémiu        úroky aj štátnu prémiu  neviem

 Odporúčam / neodporúčam* uzavretie zmluvy o stavebnom sporení typu / požiadať o úverový produkt typu / prevod zmluvy o stavebnom spore    
 ní / prevod úveru*. Názov produktu a dôvod odporučenia/neodporučenia*:

 Uviedol / neuviedol* som všetky potrebné údaje. Trvám / netrvám* na poskytnutí finančnej služby.

 Predpokladaná výška poplatkov a iných nákladov spojená s poskytnutím finančnej služby: 

 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. neudelila finančnému agentovi oprávnenie preberať akúkoľvek finančnú hotovosť od klienta, vyberať vklady a   
 prijímať finančné plnenie za poskytnuté finančné sprostredkovanie.

*) nehodiace sa preškrtnite, **) týka sa zmlúv uzavretých do 31. 12. 2011                         WSS - 1/2013

Žiadam o: 
        spísanie návrhu zmluvy o stavebnom sporení    prevod zmluvy o stavebnom sporení na moju osobu
        spísanie žiadosti o stavebný úver / medziúver    prevod medziúveru / stavebného úveru na moju osobu
        výpoveď zmluvy o stavebnom sporení

Potrebujete požičať finančné prostriedky? 

        áno  ak áno, uveďte na aký účel: ...............................................................................  a v akej výške ....................................................... €
    kedy:   ihneď  v budúcnosti
        nie

Chcete sporiť finančné prostriedky?
        áno, chcem len sporiť   ak áno, ako dlho  2 roky, 3roky  6 a viac rokov
       ak 6 a viac rokov, koľko môžete vkladať mesačne: .................................€
        áno, chcem sporiť a následne požiadať o stavebný úver
        áno chcem sporiť počas trvania akciového medziúveru a vytvoriť si kapitál (nasporená suma), ktorý je podmienkou na pridelenie stavebného
        úveru. Vytvorený kapitál následne použijem po pridelení stavebného úveru na čiastočné splatenie poskytnutého medziúveru. 
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Stručné vysvetlenie stavebného sporenia

     Vyhlásenia klienta

     Súhlas so spracovaním osobných údajov

     Potvrdenie klienta

    

Potvrdzujem/e, že pred vykonaním finančného sprostredkovania som/sme bol/i informovaný/í, že finančná služba je odplatná a finančný agent za ňu dostáva 
peňažné plnenia vo forme provízii, príspevkov a odmien podľa provízneho poriadku Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s. a môže prijímať aj nepeňažné plnenie 
vo forme výhier zo súťaží organizovaných Wüstenrot stavebnou sporiteľnou, a.s. Bol/i som/sme informovaný/í o možnosti informovať sa na výšku peňažného 
resp. nepeňažného plnenia a v prípade požiadavky som/sme bol/i vyčerpávajúcim, zrozumiteľným, presným a jednoznačným spôsobom informovaný/í o výš-
ke. Potvrdzujem/e, že mi/nám finančný agent poskytol informácie o všetkých skutočnostiach nevyhnutných k môjmu/nášmu rozhodnutiu v zmysle § 33 zákona 
č. 186/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, najmä o tom, že: 
Právny následok uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby (zmluvy o stavebnom sporení / úverovej zmluvy) - právnym následkom je jej právna záväznosť 
pre obe zmluvné strany, čo znamená, že práva a povinnosti klienta voči Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s. sú upravené v zmluve o stavebnom sporení / úverovej 
zmluve ako aj vo všeobecných obchodných podmienkach a v sadzobníku poplatkov, ktoré sú klientovi k dispozícii aj na internetovej stránke www.wustenrot.sk. 
Klient berie na vedomie, že zmluva o stavebnom sporení sa považuje za platnú a účinnú až po jej potvrdení Wüstenrot stavebnou sporiteľňou, a.s. čo Wüstenrot 
stavebná sporiteľňa, a.s. písomne klientovi oznámi a úverová zmluva sa považuje za platnú a účinnú dňom posledného podpisu niektorej zo zmluvných strán.
Spôsob a systém ochrany peňažných prostriedkov pred zlyhaním Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s. je upravený zákonom č. 118/1996 Z.z. o ochrane 
vkladov v znení neskorších predpisov, kde Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. je účastníkom systému ochrany vkladov v SR a účty stavebného sporenia sú 
chránenými vkladmi v zmysle zákona o ochrane vkladov. Podrobnú informáciu o ochrane vkladov je možné nájsť na ktorejkoľvek pobočke Wüstenrot stavebnej 
sporiteľne, a.s. alebo na internetovej stránke www.wustenrot.sk.
Daňové riziká: Pri zdaňovaní klienta Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. vždy postupuje v zmysle v čase zdaňovania aktuálne platného zákona o dani z 
príjmov. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a môže podliehať zmenám.
Postup pri podávaní sťažnosti: Sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania sa prešetruje na ústredí Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s. Lehota na 
vybavenie sťažnosti je najviac 60 dní odo dňa doručenia. Je možné ju poslať osobne alebo spísať na ktoromkoľvek obchodnom mieste. Mimosúdne vyrovnanie 
sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania finančnej služby upravuje zákon č. 244/2002 o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z.z. a zákon 
č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov.
Kvalifikovaná účasť: Finančný agent, ktorý sprostredkoval predmetnú zmluvu, nemá žiadnu kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach 
Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s.. Takisto Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ani osoba, ktorá stavebnú sporiteľňu ovláda, nemá žiadnu kvalifikovanú účasť na 
základnom imaní ani hlasovacích právach finančného agenta.
Iné informácie potrebné k uzatvoreniu finančnej služby: Finančný agent mi/nám poskytol všetky informácie o výške cieľovej sumy a podmienky, za ktorých môže 
byť zvýšená alebo znížená, výške a časovej postupnosti vkladov klienta, úrokových sadzbách vkladov, podmienkach a postupe pri výplate vkladov, podmienkach 
poskytnutia stavebného úveru po splnení podmienok stavebného sporenia vrátane podmienok poskytnutia stavebného úveru pri zvýšení alebo znížení cieľovej 
sumy, postupe pri určení poradia poskytnutia stavebného úveru po splnení podmienok stavebného sporenia, ako aj podmienkach a postupe pri výplate vkladov, 
podmienkach, za ktorých môžu byť práva zo zmluvy o stavebnom sporení rozdelené alebo zlúčené s právami z inej zmluvy o stavebnom sporení,  podmienkach, 
za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností zo zmluvy o stavebnom sporení, podmienkach, za ktorých možno odstúpiť od zmluvy o stavebnom sporení, vy-
svetlenie k vyhláseniu stavebného sporiteľa o uplatnení alebo neuplatnení nároku na poskytnutie štátnej prémie v rámci tejto zmluvy. V prípade úverového vzťahu 
taktiež úrokovú sadzbu medziúveru / stavebného úveru, podmienky poskytnutia a splácania medziúveru / stavebného úveru, spôsob zabezpečenia pohľadávok 
z medziúveru / stavebného úveru, podmienky, za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností z úverovej zmluvy, podmienky, za ktorých možno odstúpiť od 
zmluvy. Informáciám som/sme porozumel/i a všetky potrebné informácie mi/nám boli poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu pred konkrétnym rozhod-
nutím týkajúcim sa finančnej služby a tieto boli postačujúce k prijatiu rozhodnutia týkajúceho sa finančnej služby. Ak bolo vykonávané porovnanie podmienok 
finančnej služby s inými finančnými inštitúciami, boli mi/nám oznámené zdroje informácií, fakty a predpoklady použité pri porovnávaní.

Svojim podpisom potvrdzujem/e pravdivosť a úplnosť údajov spracovaných v tomto protokole o finančnom sprostredkovaní. Som/Sme si vedomý/í, 
že chýbajúce, neúplné, nepravdivé alebo neuvedené údaje môžu viesť k negatívnym dôsledkom pri zostavení ponuky produktu. Na znak súhlasu 
s uvedenými údajmi a vyhláseniami na oboch stranách protokolu o finančnom sprostredkovaní predmetný protokol o finančnom sprostredkovaní 
podpisujem/e.

   ......................................................................................    ......................................................................................................................... ..................................................................................................
      dátum a miesto        podpis finančného agenta    podpis klienta / klientov

Aktuálne informácie o produktoch získate na www.wustenrot.sk, alebo na tel. čísle: 0800 111 123.                  WSS - 1/2013

Bol/i som/sme informovaný/í o tom, že Wüstenrot stavebná sporiteľňa a.s., Grösslingová 77, Bratislava bude spracovávať moje/naše osobné údaje 
ako prevádzkovateľ na účel výkonu bankových činností uvedených v bankovom povolení stavebnej sporiteľne, na iné účely uvedené v § 93a zákona 
č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na účely uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach, ďalej som/
sme bol/i informovaný/í, že finančný agent ich bude spracúvať na účel výkonu finančného sprostredkovania, na iné účely uvedené v § 31 zákona č. 
186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ho poverila na získavanie 
a zaznamenávanie a iné operácie spracúvania osobných údajov klientov, v rozsahu údajov uvedených v návrhu zmluvy o stavebnom sporení, žiadosti 
o úver resp. iných žiadostí klienta. Bol/i som/sme poučený/í o svojich právach dotknutej osoby podľa § 20 zákona 428/2002 o ochrane osobných 
údajov. Bol/i som/sme poučený/í o povinnosti poskytnúť osobné údaje podľa § 89 a nasl. zákona o bankách ako i to tom, že v prípade neposkytnutia 
týchto údajov so/s mnou/nami Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. neuzavrie zmluvu o stavebnom sporení resp. úverovú zmluvu. Bol/i som/sme  
informovaný/í, že moje/naše osobné údaje budú spracovávané spoločnosťou Wüstenrot Datenservice GmbH, Alpenstraße 70, 5033 Salzburg. Súhla-
sím/e s poskytnutím svojich osobných údajov Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s., na horeuvedený účel a rozsah, s dobou platnosti po celý čas trvania 
zmluvného vzťahu s Wüstenrot stavebnou sporiteľňou, a.s. vrátane času archivácie stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom som 
/ sme si vedomý/í, že odvolanie je možné kedykoľvek v prípade porušenia ustanovení zákona.                            

V prípade, ak je stavebným sporiteľom maloletá osoba a zároveň je stavebným sporiteľom i jej zákonný zástupca , považuje sa jeden podpis zákon-
ného zástupcu za prejav vôle oboch stavebných sporiteľov. (týka sa zmlúv uzatvorených do 31. 12. 2011)

Stavebné sporenie je účelové sporenie, ktoré poskytuje sporiteľom možnosť výhodne sporiť za účelom financovania bytových potrieb a potrieb súvi-
siacich s bývaním. Každý klient, ktorý si uzavrie zmluvu o stavebnom sporení, má právny nárok na výhodný stavebný úver. Počas sporenia sporiteľ 
realizuje svoje vklady na účet stavebného sporenia, získava štátnu prémiu raz ročne v závislosti od uskutočnených vkladov, ktorá nepodlieha dani z 
príjmu a garantované nemenné úroky, ktoré získava z vkladov a pripísanej štátnej prémie. Sporenie končí pridelením cieľovej sumy alebo dňom zru-
šenia sporiteľského účtu na základe výpovede. V prípade, ak klient potrebuje čerpať finančné prostriedky a nespĺňa podmienky na pridelenie cieľovej 
sumy, môže čerpať úver vo forme medziúveru, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy na zmluve. Začiatok splácania 
je klientovi oznámený písomne.
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Protokol o finančnom sprostredkovaní
viazaného finančného agenta

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
Grösslingová 77, 824 68 Bratislava
IČO:  31351026, IČ DPH (DIČ) 2020806304
zapísaná v Obchodnom registri
OS Bratislava I. oddiel: Sa, v. č. 529/B

Číslo účtu stavebného sporenia:

          /    7   9    3    0   

Finančný agent (sprostredkovateľ finančnej služby)
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     Klientské znalosti a vedomosti z oblasti stavebného sporenia

      
     Klientom uvedené požiadavky a potreby v oblasti stavebného sporenia

      Odporúčanie finančného agenta

Obchodné meno, IČO:   Meno a priezvisko, titul zamestnanca   Registračné číslo pre sektor prijímania vkladov:
 Sberbank Slovensko, a.s. finančného agenta:   124672
 17 321 123

Sídlo:      Vysoká 9   Tel. číslo:     Registračné číslo pre sektor poskytovania úverov
 810 00 Bratislava       a spotrebiteľských úverov:
 Slovensko       124672
Finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie ako viazaný finančný agent, pre sektor prijímania vkladov, poskytovanie úverov a spotrebiteľských
úverov výhradne pre Wüstenrot stavebnú sporiteľňu, a.s.. Údaje o finančnom agentovi si klient môže overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska
www.nbs.sk.  
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Adresa trvalého pobytu:                  Adresa trvalého pobytu:

Rodné číslo:                   Rodné číslo:
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E-mail: Meno a priezvisko, rodné číslo: 

Meno a priezvisko, rodné číslo: 
Meno a priezvisko, rodné číslo: 
Meno a priezvisko, rodné číslo:

Disponibilný mesačný príjem domácnosti (po odpočítaní splátok úverov, leasingu a bežných výdavkov): ...........................................................€

 Ste, resp. boli ste klientom stavebnej sporiteľne?
         súčasný/bývalý klient WSS       súčasný/bývalý klient inej stavebnej sporiteľne   neklient

Podľa Vášho názoru máte vedomosti a znalosti o požadovanej službe:               žiadne            základné                    odborné

Čo môžete prefinancovať prostredníctvom úverov stavebného sporenia?        zákonom stanovené účely   čokoľvek
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 ní / prevod úveru*. Názov produktu a dôvod odporučenia/neodporučenia*:

 Uviedol / neuviedol* som všetky potrebné údaje. Trvám / netrvám* na poskytnutí finančnej služby.

 Predpokladaná výška poplatkov a iných nákladov spojená s poskytnutím finančnej služby: 

 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. neudelila finančnému agentovi oprávnenie preberať akúkoľvek finančnú hotovosť od klienta, vyberať vklady a   
 prijímať finančné plnenie za poskytnuté finančné sprostredkovanie.

*) nehodiace sa preškrtnite, **) týka sa zmlúv uzavretých do 31. 12. 2011                         WSS - 1/2013
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        spísanie návrhu zmluvy o stavebnom sporení    prevod zmluvy o stavebnom sporení na moju osobu
        spísanie žiadosti o stavebný úver / medziúver    prevod medziúveru / stavebného úveru na moju osobu
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        áno  ak áno, uveďte na aký účel: ...............................................................................  a v akej výške ....................................................... €
    kedy:   ihneď  v budúcnosti
        nie

Chcete sporiť finančné prostriedky?
        áno, chcem len sporiť   ak áno, ako dlho  2 roky, 3roky  6 a viac rokov
       ak 6 a viac rokov, koľko môžete vkladať mesačne: .................................€
        áno, chcem sporiť a následne požiadať o stavebný úver
        áno chcem sporiť počas trvania akciového medziúveru a vytvoriť si kapitál (nasporená suma), ktorý je podmienkou na pridelenie stavebného
        úveru. Vytvorený kapitál následne použijem po pridelení stavebného úveru na čiastočné splatenie poskytnutého medziúveru. 



Stručné vysvetlenie stavebného sporenia

     Vyhlásenia klienta

     Súhlas so spracovaním osobných údajov

     Potvrdenie klienta

    

Potvrdzujem/e, že pred vykonaním finančného sprostredkovania som/sme bol/i informovaný/í, že finančná služba je odplatná a finančný agent za ňu dostáva 
peňažné plnenia vo forme provízii, príspevkov a odmien podľa provízneho poriadku Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s. a môže prijímať aj nepeňažné plnenie 
vo forme výhier zo súťaží organizovaných Wüstenrot stavebnou sporiteľnou, a.s. Bol/i som/sme informovaný/í o možnosti informovať sa na výšku peňažného 
resp. nepeňažného plnenia a v prípade požiadavky som/sme bol/i vyčerpávajúcim, zrozumiteľným, presným a jednoznačným spôsobom informovaný/í o výš-
ke. Potvrdzujem/e, že mi/nám finančný agent poskytol informácie o všetkých skutočnostiach nevyhnutných k môjmu/nášmu rozhodnutiu v zmysle § 33 zákona 
č. 186/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, najmä o tom, že: 
Právny následok uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby (zmluvy o stavebnom sporení / úverovej zmluvy) - právnym následkom je jej právna záväznosť 
pre obe zmluvné strany, čo znamená, že práva a povinnosti klienta voči Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s. sú upravené v zmluve o stavebnom sporení / úverovej 
zmluve ako aj vo všeobecných obchodných podmienkach a v sadzobníku poplatkov, ktoré sú klientovi k dispozícii aj na internetovej stránke www.wustenrot.sk. 
Klient berie na vedomie, že zmluva o stavebnom sporení sa považuje za platnú a účinnú až po jej potvrdení Wüstenrot stavebnou sporiteľňou, a.s. čo Wüstenrot 
stavebná sporiteľňa, a.s. písomne klientovi oznámi a úverová zmluva sa považuje za platnú a účinnú dňom posledného podpisu niektorej zo zmluvných strán.
Spôsob a systém ochrany peňažných prostriedkov pred zlyhaním Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s. je upravený zákonom č. 118/1996 Z.z. o ochrane 
vkladov v znení neskorších predpisov, kde Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. je účastníkom systému ochrany vkladov v SR a účty stavebného sporenia sú 
chránenými vkladmi v zmysle zákona o ochrane vkladov. Podrobnú informáciu o ochrane vkladov je možné nájsť na ktorejkoľvek pobočke Wüstenrot stavebnej 
sporiteľne, a.s. alebo na internetovej stránke www.wustenrot.sk.
Daňové riziká: Pri zdaňovaní klienta Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. vždy postupuje v zmysle v čase zdaňovania aktuálne platného zákona o dani z 
príjmov. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a môže podliehať zmenám.
Postup pri podávaní sťažnosti: Sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania sa prešetruje na ústredí Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s. Lehota na 
vybavenie sťažnosti je najviac 60 dní odo dňa doručenia. Je možné ju poslať osobne alebo spísať na ktoromkoľvek obchodnom mieste. Mimosúdne vyrovnanie 
sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania finančnej služby upravuje zákon č. 244/2002 o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z.z. a zákon 
č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov.
Kvalifikovaná účasť: Finančný agent, ktorý sprostredkoval predmetnú zmluvu, nemá žiadnu kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach 
Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s.. Takisto Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ani osoba, ktorá stavebnú sporiteľňu ovláda, nemá žiadnu kvalifikovanú účasť na 
základnom imaní ani hlasovacích právach finančného agenta.
Iné informácie potrebné k uzatvoreniu finančnej služby: Finančný agent mi/nám poskytol všetky informácie o výške cieľovej sumy a podmienky, za ktorých môže 
byť zvýšená alebo znížená, výške a časovej postupnosti vkladov klienta, úrokových sadzbách vkladov, podmienkach a postupe pri výplate vkladov, podmienkach 
poskytnutia stavebného úveru po splnení podmienok stavebného sporenia vrátane podmienok poskytnutia stavebného úveru pri zvýšení alebo znížení cieľovej 
sumy, postupe pri určení poradia poskytnutia stavebného úveru po splnení podmienok stavebného sporenia, ako aj podmienkach a postupe pri výplate vkladov, 
podmienkach, za ktorých môžu byť práva zo zmluvy o stavebnom sporení rozdelené alebo zlúčené s právami z inej zmluvy o stavebnom sporení,  podmienkach, 
za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností zo zmluvy o stavebnom sporení, podmienkach, za ktorých možno odstúpiť od zmluvy o stavebnom sporení, vy-
svetlenie k vyhláseniu stavebného sporiteľa o uplatnení alebo neuplatnení nároku na poskytnutie štátnej prémie v rámci tejto zmluvy. V prípade úverového vzťahu 
taktiež úrokovú sadzbu medziúveru / stavebného úveru, podmienky poskytnutia a splácania medziúveru / stavebného úveru, spôsob zabezpečenia pohľadávok 
z medziúveru / stavebného úveru, podmienky, za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností z úverovej zmluvy, podmienky, za ktorých možno odstúpiť od 
zmluvy. Informáciám som/sme porozumel/i a všetky potrebné informácie mi/nám boli poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu pred konkrétnym rozhod-
nutím týkajúcim sa finančnej služby a tieto boli postačujúce k prijatiu rozhodnutia týkajúceho sa finančnej služby. Ak bolo vykonávané porovnanie podmienok 
finančnej služby s inými finančnými inštitúciami, boli mi/nám oznámené zdroje informácií, fakty a predpoklady použité pri porovnávaní.

Svojim podpisom potvrdzujem/e pravdivosť a úplnosť údajov spracovaných v tomto protokole o finančnom sprostredkovaní. Som/Sme si vedomý/í, 
že chýbajúce, neúplné, nepravdivé alebo neuvedené údaje môžu viesť k negatívnym dôsledkom pri zostavení ponuky produktu. Na znak súhlasu 
s uvedenými údajmi a vyhláseniami na oboch stranách protokolu o finančnom sprostredkovaní predmetný protokol o finančnom sprostredkovaní 
podpisujem/e.

   ......................................................................................    ......................................................................................................................... ..................................................................................................
      dátum a miesto        podpis finančného agenta    podpis klienta / klientov

Aktuálne informácie o produktoch získate na www.wustenrot.sk, alebo na tel. čísle: 0800 111 123.                  WSS - 1/2013

Bol/i som/sme informovaný/í o tom, že Wüstenrot stavebná sporiteľňa a.s., Grösslingová 77, Bratislava bude spracovávať moje/naše osobné údaje 
ako prevádzkovateľ na účel výkonu bankových činností uvedených v bankovom povolení stavebnej sporiteľne, na iné účely uvedené v § 93a zákona 
č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na účely uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach, ďalej som/
sme bol/i informovaný/í, že finančný agent ich bude spracúvať na účel výkonu finančného sprostredkovania, na iné účely uvedené v § 31 zákona č. 
186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ho poverila na získavanie 
a zaznamenávanie a iné operácie spracúvania osobných údajov klientov, v rozsahu údajov uvedených v návrhu zmluvy o stavebnom sporení, žiadosti 
o úver resp. iných žiadostí klienta. Bol/i som/sme poučený/í o svojich právach dotknutej osoby podľa § 20 zákona 428/2002 o ochrane osobných 
údajov. Bol/i som/sme poučený/í o povinnosti poskytnúť osobné údaje podľa § 89 a nasl. zákona o bankách ako i to tom, že v prípade neposkytnutia 
týchto údajov so/s mnou/nami Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. neuzavrie zmluvu o stavebnom sporení resp. úverovú zmluvu. Bol/i som/sme  
informovaný/í, že moje/naše osobné údaje budú spracovávané spoločnosťou Wüstenrot Datenservice GmbH, Alpenstraße 70, 5033 Salzburg. Súhla-
sím/e s poskytnutím svojich osobných údajov Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s., na horeuvedený účel a rozsah, s dobou platnosti po celý čas trvania 
zmluvného vzťahu s Wüstenrot stavebnou sporiteľňou, a.s. vrátane času archivácie stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom som 
/ sme si vedomý/í, že odvolanie je možné kedykoľvek v prípade porušenia ustanovení zákona.                            

V prípade, ak je stavebným sporiteľom maloletá osoba a zároveň je stavebným sporiteľom i jej zákonný zástupca , považuje sa jeden podpis zákon-
ného zástupcu za prejav vôle oboch stavebných sporiteľov. (týka sa zmlúv uzatvorených do 31. 12. 2011)

Stavebné sporenie je účelové sporenie, ktoré poskytuje sporiteľom možnosť výhodne sporiť za účelom financovania bytových potrieb a potrieb súvi-
siacich s bývaním. Každý klient, ktorý si uzavrie zmluvu o stavebnom sporení, má právny nárok na výhodný stavebný úver. Počas sporenia sporiteľ 
realizuje svoje vklady na účet stavebného sporenia, získava štátnu prémiu raz ročne v závislosti od uskutočnených vkladov, ktorá nepodlieha dani z 
príjmu a garantované nemenné úroky, ktoré získava z vkladov a pripísanej štátnej prémie. Sporenie končí pridelením cieľovej sumy alebo dňom zru-
šenia sporiteľského účtu na základe výpovede. V prípade, ak klient potrebuje čerpať finančné prostriedky a nespĺňa podmienky na pridelenie cieľovej 
sumy, môže čerpať úver vo forme medziúveru, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy na zmluve. Začiatok splácania 
je klientovi oznámený písomne.


