
1/1

Podpisový vzor

WSS    02/2016

Nevpisujte text - miesto pre čiarový kódNevpisujte text - miesto pre podateľňu

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Grösslingová 77, 824 68 Bratislava, SR
IČO: 31 351 026, DIČ: 2020806304 
IČ pre DPH: SK 2020806304
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 529/B
Tel.: +421 850 60 60 60 
www.wuestenrot.sk

/ 7 9 3 0

- Tel. č. sprostredkovateľa: 

................................................................................... ......................................................................... ...................................................
miesto a dátum pečiatka a podpis  

sprostredkovateľa stavebného sporenia
podpis stavebného sporiteľa

Tlačivo sa používa v prípadoch: 

1. Pri výpovedi zmluvy o stavebnom sporení
- ak pri žiadosti o výpoveď WSS zistí rozdiel medzi pôvodným a aktuálnym podpisom. Tlačivo overuje sprostredkovateľ stavebného 
sporenia. K tlačivu je potrebné pripojiť kópiu OP stavebného sporiteľa, resp. zákonného zástupcu.
V prípade opätovnej potreby predložiť podpisový vzor musí byť podpis overený úradne (notár alebo matrika), resp. pracovníkom Wüstenrot 
centra s overovacou pečiatkou. 

2. Pri výpovedi zmluvy o stavebnom sporení
- ak o výpoveď žiada stavebný sporiteľ, ktorý bol v čase uzatvorenia zmluvy maloletý
- ak sa o výpoveď žiada na základe dedičského konania
tak musí byť podpis overený úradne (notár alebo matrika), resp. pracovníkom Wüstenrot centra s overovacou pečiatkou. 

3. Pri podaní akejkoľvek inej žiadosti
- ak WSS zistí rozdiel medzi pôvodným a aktuálnym podpisom. K tlačivu je potrebné pripojiť kópiu OP stavebného sporiteľa, resp. zákonné-
ho zástupcu. Tlačivo overuje sprostredkovateľ stavebného sporenia. 

 .....

   Zákonný zástupca:

Číslo zmluvy o stavebnom sporení: 

Číslo sprostredkovateľa:

         Stavebný sporiteľ                     
Meno, priezvisko, titul: Dátum narodenia: Rodné číslo:

Číslo OP: Telefón: E-mail:

Trvalý pobyt  
(ulica, číslo domu):

PSČ, Mesto:

Klient nechce byť kontaktovaný inak ako poštou:   

Vyplniť paličkovým písmom!

Nový podpisový vzor:
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