
Sprostredkovateľ stavebného sporenia potvrdzuje hodnovernosť podpisu a údajov k osobe (osobám) uvedenej/-ných v tejto žiadosti. Totožnosť osoby (osôb) bola overená.
Sprostredkovateľ stavebného sporenia programu REKOFOND:   -

Dole uvedení majitelia prípadne aj spolumajitelia zmlúv o stavebnom sporení žiadajú o:      VINKULÁCIU  vkladov na zmluvách o stavebnom sporení  
v prospech (IBAN):  

Podpísaní majitelia prípadne spolumajitelia zmlúv o stavebnom sporení týmto splnomocňujú vyššie uvedeného vinkulárneho veriteľa na získavanie 
informácií o aktuálnom stave zmluvy o stavebnom sporení. Súčasne ho splnomocňujú na preberanie všetkej korešpondencie od Wüstenrot stavebnej 
sporiteľne, a.s. k zmluve o stavebnom sporení, vrátane ročných výpisov z účtu stavebného sporenia. 
Podpísaní majitelia prípadne spolumajitelia zmlúv o stavebnom sporení prehlasujú, že sa počas trvania zmluvy o stavebnom sporení vzdávajú práva 
disponovať s vkladom na ich zmluve o stavebnom sporení. Na zrušenie vinkulácie je potrebný súhlas vinkulárneho veriteľa v prospech, ktorého je vklad 
na zmluve o stavebnom sporení vinkulovaný. 
V prípade poskytnutia medziúveru súhlasíme, aby celá nasporená suma, vrátane štátnej prémie, slúžila ako zabezpečenie návratnosti časti medziúveru  
a bola použitá na jeho čiastočné splatenie v momente pridelenia cieľovej sumy, resp. v momente splatnosti zostatku medziúveru.

Žiadosť o vinkuláciu vkladov na zmluvách  
o stavebnom sporení REKOFOND
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  miesto a dátum podpis osoby oprávnenej konať podpis sprostredkovateľa 
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Nevpisujte text - miesto pre čiarový kódNevpisujte text - miesto pre podateľňu

  .....

Vyplniť pri spracovaní žiadosti! 
Vyplniť paličkovým písmom!ÚDAJE O PRÁVNICKEJ OSOBE SPRAVUJÚCEJ BYTOVÝ FOND:

Názov:
Sídlo: PSČ:
IČO: Dátum vzniku:
Osoba oprávnená konať:  Funkcia:
Telefón: E-mail: 
Program financovania pre bytový dom (ulica, číslo/vchod):
ÚDAJE O FYZICKEJ OSOBE SPRAVUJÚCEJ BYTOVÝ FOND:
Meno, priezvisko, titul: 
Trvalý pobyt (ulica, mesto):                  PSČ:
Dátum narodenia: Rodné číslo:
Telefón: E-mail:
Program financovania pre bytový dom (ulica, číslo/vchod):

Por. číslo Meno a priezvisko majiteľa/prípadne spolumajiteľa 
zmluvy o stavbenom sporení

Číslo zmluvy  
o stavebnom sporení Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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