Nevpisujte text - miesto pre podateľňu

Nevpisujte text - miesto pre čiarový kód

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
www.wuestenrot.sk

ŽIADOSŤ O VINKULÁCIU
Číslo zmluvy o stavebnom sporení:
/ 7 9 3 0
Číslo sprostredkovateľa:

-

Tel. č. sprostredkovateľa:

Stavebný sporiteľ (hlavný majiteľ):
Priezvisko/titul:
Trvalý pobyt:
(ulica, mesto, PSČ)
Číslo preukazu:
Telefón:
*)
Stavebný sporiteľ (spolumajiteľ):			
Priezvisko/titul:
Trvalý pobyt:
(ulica, mesto, PSČ)
Číslo preukazu:
Telefón:

Meno:

Rodné číslo:

Platný do:
E-mail:
*)
Zákonný zástupca
Meno:

Vydal:

Platný do:
E-mail:

Vydal:

Rodné číslo:

Stavebný sporiteľ (maloleté dieťa):
Meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt (len v prípade ak je iný ako hl. majiteľa):
*)

Žiadam(e) o vinkuláciu:
konkrétnej sumy
nasporenej sumy bez štátnej prémie
úveru/medziúveru

EUR
celej nasporenej sumy
EUR

slovom:
cieľovej sumy
slovom:

v prospech tretieho:
Meno, Priezvisko, titul/Názov:
V zastúpení:
Adresa/Sídlo:
(ulica, mesto, PSČ)
RČ/IČO:
Číslo účtu IBAN:

Dátum zápisu organizácie do OR:

Telefón:

Vinkulácia je určená na zabezpečenie pohľadávky tretieho (vrátane jej príslušenstva).
Podpis:
zo zmluvy:
Originál - pre stavebnú sporiteľňu

splatnej dňa:

v celkovej výške:

EUR

Prehlasujem, že sa zriekam možnosti použiť sumu, ktorá je predmetom tejto vinkulácie na iný účel, pokiaľ predmetná pohľadávka nebude uspokojená. Na
zrušenie vinkulácie je potrebný súhlas tretieho, v prospech ktorého je vinkulácia vykonaná.
V súlade s § 89 Zákona č.483/2001 o bankách týmto vyhlasujem, že prostriedky použité na vykonanie uvedeného obchodu sú mojim vlastníctvom a obchod
vykonanávam na vlastný účet. V prípade uzatvorenia zmluvy aj za neplnoleté deti ako stavebných sporiteľov je obchod vykonávaný aj na ich účet.
Sprostredkovateľ stavebného sporenia potvrdzuje hodnovernosť podpisu, požadovaných a predložených dokladov a údajov k osobe (osobám)
uvedenej/-ných v tomto návrhu. Totožnosť osoby (osôb) bola overená.
.........................................................................

miesto a dátum

*) vhodné označiť krížikom

		

.........................................................................................................

meno a podpis sprostredkovateľa 		

VYPLNIŤ PALIČKOVÝM PÍSMOM!		

............................................................................................

podpis stavebného sporiteľa (-ov)
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Nevpisujte text - miesto pre podateľňu

Nevpisujte text - miesto pre čiarový kód

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
www.wuestenrot.sk

ŽIADOSŤ O VINKULÁCIU
Číslo zmluvy o stavebnom sporení:
/ 7 9 3 0
Číslo sprostredkovateľa:

-

Tel. č. sprostredkovateľa:

Stavebný sporiteľ (hlavný majiteľ):
Priezvisko/titul:
Trvalý pobyt:
(ulica, mesto, PSČ)
Číslo preukazu:
Telefón:
*)
Stavebný sporiteľ (spolumajiteľ):			
Priezvisko/titul:
Trvalý pobyt:
(ulica, mesto, PSČ)
Číslo preukazu:
Telefón:

Meno:

Rodné číslo:

Platný do:
E-mail:
*)
Zákonný zástupca
Meno:

Vydal:

Platný do:
E-mail:

Vydal:

Rodné číslo:

Stavebný sporiteľ (maloleté dieťa):
Meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt (len v prípade ak je iný ako hl. majiteľa):
*)

Žiadam(e) o vinkuláciu:
konkrétnej sumy
nasporenej sumy bez štátnej prémie
úveru/medziúveru

EUR
celej nasporenej sumy
EUR

slovom:
cieľovej sumy
slovom:

v prospech tretieho:
Meno, Priezvisko, titul/Názov:
V zastúpení:
Adresa/Sídlo:
(ulica, mesto, PSČ)
RČ/IČO:
Číslo účtu IBAN:

Dátum zápisu organizácie do OR:

Telefón:

Vinkulácia je určená na zabezpečenie pohľadávky tretieho (vrátane jej príslušenstva).
Podpis:
zo zmluvy:

Kópia - pre stavebného sporiteľa

splatnej dňa:

v celkovej výške:

EUR

Prehlasujem, že sa zriekam možnosti použiť sumu, ktorá je predmetom tejto vinkulácie na iný účel, pokiaľ predmetná pohľadávka nebude uspokojená. Na
zrušenie vinkulácie je potrebný súhlas tretieho, v prospech ktorého je vinkulácia vykonaná.
V súlade s § 89 Zákona č.483/2001 o bankách týmto vyhlasujem, že prostriedky použité na vykonanie uvedeného obchodu sú mojim vlastníctvom a obchod
vykonanávam na vlastný účet. V prípade uzatvorenia zmluvy aj za neplnoleté deti ako stavebných sporiteľov je obchod vykonávaný aj na ich účet.
Sprostredkovateľ stavebného sporenia potvrdzuje hodnovernosť podpisu, požadovaných a predložených dokladov a údajov k osobe (osobám)
uvedenej/-ných v tomto návrhu. Totožnosť osoby (osôb) bola overená.
.........................................................................

miesto a dátum

*) vhodné označiť krížikom

		

.........................................................................................................

meno a podpis sprostredkovateľa 		

VYPLNIŤ PALIČKOVÝM PÍSMOM!		

............................................................................................

podpis stavebného sporiteľa (-ov)

			

WSS - 2/2016

Vinkulácia stavebného sporenia
Vinkulácia je zablokovanie finančných prostriedkov v prospech tretej osoby, ktorá je veriteľom stavebného sporiteľa. V pozícii tretieho môže byť právnická
alebo fyzická osoba. Vyplatenie vinkulovaných finančných prostriedkov inej osobe je možné len so súhlasom tretieho, t.j. osoby, v prospech ktorej bola
vinkulácia vykonaná.
Na realizáciu vinkulácie sú dôležité identifikačné údaje o tretej osobe. Pokiaľ sa jedná o právnickú osobu sú to tieto údaje: názov objektu, sídlo objektu,
identifikačné číslo organizácie - IČO, číslo účtu subjektu.
V prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa a rodné číslo.
Najčastejšími dôvodmi, pre ktoré žiada stavebný sporiteľ o vinkuláciu sú:
a) zabezpečenie úveru - stavebný sporiteľ zatiaľ nepredpokladá čerpanie finančných prostriedkov z účtu stavebného sporenia.
Prípad, kedy slúži vinkulácia ako záruka za úver v peňažnom ústave.
b) zabezpečenie iného záväzku- stavebný sporiteľ predpokladá čerpanie finančných prostriedkov z účtu stavebného sporenia na úhradu tohto záväzku.
Po spracovaní tejto žiadosti v ústredí stavebnej sporiteľne je potvrdenie o vinkulácii zaslané stavebnému sporiteľovi, t. j. žiadateľovi ako aj tretej osobe,
v prospech ktorej bola vinkulácia finančných prostriedkov vykonaná doporučene poštou.
Zrušenie vinkulácie môže vykonať stavebná sporiteľňa iba v prípade písomnej žiadosti stavebného sporiteľa a s písomným súhlasom tretej osoby, v prospech ktorej bola vinkulácia vykonaná.
Upozornenie: V prípade neúplného vyplnenia údajov uvedených v žiadosti o vinkuláciu, nemôže byť vinkulácia stavebnou sporiteľňou potvrdená.

