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Číslo zmluvy
o stavebnom sporení

Nevpisujte text - miesto pre čiarový kód

04/2020

NÁVRH NA UZAVRETIE DODATKU
K ZMLUVE O STAVEBNOM SPORENÍ

/

7 9 3 0

Provízne číslo
sprostredkovateľa
Osobné/Tipérske
číslo

Meno a priezvisko
sprostredkovateľa
Registračné
číslo NBS*

Tel.
číslo

E-mail
*nevypĺňa VFA

STAVEBNÝ SPORITEĽ (HLAVNÝ MAJITEĽ)
Názov právnickej osoby/
Obchodné meno PO

1

.

Dátum registrácie

IČO

List vlastníctva č.

Počet bytových jednotiek v osobnom vlastníctve

Počet spravovaných bytových domov

Počet bytových jednotiek
žena

Meno, priezvisko, titul

Štátne občianstvo

PSČ

PSČ

2,3

Obec
áno

PSČ

nie Ak áno, uveďte v akom postavení
Štát
narodenia
Štát daňovej
rezidencie 3

Meno, priezvisko, titul

Rodné číslo

Štátne občianstvo

Pozícia

/

Číslo OP

Adresa trvalého pobytu
(ulica, súpisné číslo)

Obec
áno

PSČ

nie Ak áno, uveďte v akom postavení

Miesto narodenia
(Obec/mesto narodenia)
Daňové identifikačné číslo 2 (v prípade občanov SR s trvalým pobytom na území SR
uviesť len vtedy, ak Slovenská republika nie je štátom daňovej rezidencie klienta)
Tel. číslo

/

Rodné číslo

Miesto narodenia
(Obec/mesto narodenia)
Daňové identifikačné číslo 2 (v prípade občanov SR s trvalým pobytom na území SR
uviesť len vtedy, ak Slovenská republika nie je štátom daňovej rezidencie klienta)
Tel. číslo
E-mail

Ste politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z.?

viď vysvetlenie na strane 2/2

Číslo OP

Adresa trvalého pobytu
(ulica, súpisné číslo)

Originál - pre stavebnú sporiteľňu

PSČ

muž

Pozícia

Ste politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z.?

.

DIČ

Adresa sídla
Obec
(ulica, súpisné číslo)
Korešpondenčná
Obec
adresa 1
Tel. číslo
E-mail
Označenie úradného registra/
Číslo zápisu do registra/evidencie
úradnej evidencie
ÚDAJE O BYTOVOM DOME PRE KTORÝ JE ZMLUVA O STAVEBNOM SPORENÍ UZATVORENÁ
Adresa bytového domu
Obec
(ulica, súpisné číslo)

OSOBA OPRÁVNENÁ KONAŤ V MENE PRÁVNICKEJ OSOBY

viď vysvetlenie na strane 2/2

Štát
narodenia
Štát daňovej
rezidencie 3

E-mail
1/2

I. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa
zmluvu o stavebnom sporení č.
/ 7 9 3 0
.
.
(ďalej len „zmluva o stavebnom sporení)
2. Stavebný sporiteľ týmto predkladá stavebnej sporiteľni návrh na predĺženie platnosti zmluvy o stavebnom sporení za nových produktových podmienok, tak
ako sú tieto uvedené v odseku 3 tohto článku.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšie ustanovenia zmluvy o stavebnom sporení, ktoré upravujú parametre a hodnoty, uvedené v nižšie uvedenej tabuľke,
dátumom akceptácie návrhu tohto dodatku zo strany stavebnej sporiteľne strácajú platnosť. Doba viazanosti podľa tohto dodatku začne plynúť prvým dňom
nasledujúcim po ukončení pôvodného 6-ročného cyklu stavebného sporenia. Ak ku dňu podpisu tohto návrhu pôvodný 6-ročný cyklus stavebného sporenia
uplynul, tak nová doba viazanosti začne plynúť prvým dňom, nasledujúcim po dni uzavretia tohto dodatku (t.j. po dni vystavenia akceptácie tohto návrhu
dodatku stavebnou sporiteľňou).
Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že počnúc dňom účinnosti tohto dodatku pre zmluvu o stavebnom sporení vstupujú do platnosti nasledovné parametre:
Stavebný sporiteľ krížikom vyznačí požadovaný typ prolongácie
Doba viazanosti
(Prolongácia na obdobie)
Úročenie počas prolongovaného obdobia
Poplatok za prolongáciu
Zvýšenie aktuálnej CS o
Poplatok za navýšenie CS
Poplatok za predčasné vypovedanie zmluvy

3 roky

6 rokov

1,3 % p.a.
6€
6 000 €
0€
10 €

1,5 % p.a.
12 €
12 000 €
0€
20 €

4. V prípade vypovedania zmluvy o stavebnom sporení v znení tohto dodatku stavebným sporiteľom pred uplynutím doby viazanosti je stavebný sporiteľ
povinný zaplatiť stavebnej sporiteľni poplatok za predčasné vypovedanie zmluvy o stavebnom sporení uvedený v ods. 3 tohto dodatku.
II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o stavebnom sporení, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nedotknuté.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom.
3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom akceptácie návrhu tohto dodatku zo strany stavebnej sporiteľne, o čom stavebná sporiteľňa informuje
stavebného sporiteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej
vôli, ho podpísali.
5. Stavebný sporiteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzujem, že prevzal Všeobecné obchodné podmienky pre stavebné sporenie (ďalej ako „VOP“), a ich
obsahu porozumel a súhlasí s nimi.

Originál - pre stavebnú sporiteľňu

Nižšie uvedený sprostredkovateľ svojím podpisom potvrdzuje, že preveril totožnosť stavebného sporiteľa (-ov) a údaje uvedené v tomto Návrhu na uzavretie dodatku
k zmluve o stavebnom sporení zodpovedajú dokladu totožnosti predloženého stavebným sporiteľom (-ov). Sprostredkovateľ potvrdzuje, že vykonal identifikáciu
a overenie identifikácie stavebného sporiteľa (-ov) v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

...............................................
miesto a dátum

..............................................................
podpis sprostredkovateľa

...........................................................................
podpis osoby oprávnenej konať
v mene právnickej osoby

......................................................
podpis osoby oprávnenej konať
v mene právnickej osoby

V yplniť iba v prípade, ak je iná ako adresa sídla.
Daňové identifikačné číslo klient uvedie, ak mu bolo pridelené. V prípade, ak klient nemá vedomosť o pridelení daňového identifikačného čísla, je povinný túto
skutočnosť overiť a v prípade jeho získania bezodkladne tento údaj písomne doručiť stavebnej sporiteľni.
3
Štát daňovej rezidencie – štát, v ktorom klient platí dane zo svojich celosvetových príjmov.
1
2

2/2
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Kópia - pre klienta
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