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ŽIADOSŤ O VYKONANIE: 
ZMIEN V ZMLUVE, SPOJENIA ZMLÚV A DELENIA ZMLUVY O STAVEBNOM SPORENÍ

Číslo zmluvy  
o stavebnom sporení: / 7 9 3 0

Tel. číslo  
sprostredkovateľa:

Osobné číslo (nevypĺňa VFA):

Počet strán príloh:

E-mail sprostredkovateľa:Číslo sprostredkovateľa: -

STAVEBNÝ SPORITEĽ (HLAVNÝ MAJITEĽ)

Fyzická osoba:       žena       muž Štátna 
príslušnosť

Dátum 
narodenia   . .

Meno,  
priezvisko, titul 

Rodné 
číslo             /

Adresa trvalého pobytu
ulica, súpisné číslo Obec PSČ  

Druh a číslo dokladu 
totožnosti Vydal Platný do Špecifikujte  

povolanie2

Tel. číslo E-mail

Svojím podpisom potvrdzujem, že mám miesto narodenia v USA, som štátny občan USA, mám daňovú povinnosť v USA.         áno       nie

Ste politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z.?        áno       nie       Ak áno, uveďte v akom postavení

Miesto narodenia
(Obec/mesto narodenia)

Štát 
narodenia

Daňové identifikačné číslo3 (v prípade občanov SR s trvalým pobytom na území SR
uviesť len vtedy, ak Slovenská republika nie je štátom daňovej rezidencie klienta)

Štát daňovej 
rezidencie4

STAVEBNÝ SPORITEĽ (SPOLUMAJITEĽ) 1,2,3,4 viď vysvetlenie na strane 5/5
   manžel/ 

        manželka
   zákonný  

         zástupca
  žena  
  muž

(bez prémiového zvýhodnenia) Štátna 
príslušnosť

Dátum 
narodenia   . .

Meno,  
priezvisko, titul 

Rodné 
číslo             /

Adresa trvalého pobytu
ulica, súpisné číslo Obec PSČ  

Druh a číslo dokladu 
totožnosti Vydal Platný  

do
Špecifikujte  
povolanie2

Tel. číslo  E-mail

Príbuzenský vzťah overený podľa dokladu       rodný list            sobášny list         (priložte kópiu príslušného dokladu) 

Svojím podpisom potvrdzujem, že mám miesto narodenia v USA, som štátny občan USA, mám daňovú povinnosť v USA.         áno       nie

Ste politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z.?        áno       nie       Ak áno, uveďte v akom postavení

Miesto narodenia
(Obec/mesto narodenia)

Štát 
narodenia

Daňové identifikačné číslo3 (v prípade občanov SR s trvalým pobytom na území SR
uviesť len vtedy, ak Slovenská republika nie je štátom daňovej rezidencie klienta)

Štát daňovej 
rezidencie4
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1. Zmena osobných údajov      hlavného majiteľa   
   zadanie korešpondenčnej adresy   

   všetkých sporiteľov
   zrušenie korešpondenčnej adresy

   zmena mena
   zmena adresy trvalého pobytu

Nové údaje (pri zmene adresy uviesť: ulica, súpisné číslo, Obec, PSČ)

2. Zmena parametrov (tarify) zmluvy   

   zmena tarify sporenia na   
6

                                    zmena cieľovej sumy z   0 0 €      na   0 0 €

   výška splátky stavebného úveru    0,4 %    0,5 %    0,6 %    0,7 %    0,8 %    0,9 %    1,0 %
   nasporená suma pre pridelenie cieľovej sumy 7    40 %     50 %    60 %
   úroková sadzba stavebného úveru       3 % p.a.       4 % p.a.    5 % p.a.    6 % p.a.    7 % p.a.

3. Delenie zmluvy   
Cieľová suma Prémiovo zvýhodnená (môže byť len jedna z čiastkových zmúv)

Zmluva A 0 0 €   áno       nie

Zmluva B 0 0 €   áno       nie

Zmluva C 0 0 €   áno       nie

Zmluva D 0 0 €   áno       nie

5. Štátna prémia   

   prémiové zvýhodnenie hlavného majiteľa    ukončenie prémiového zvýhodnenia ku dňu   . .

   prémiové zvýhodnenie spolumajiteľa    ukončenie prémiového zvýhodnenia ku dňu   . .

   ukončenie prémiového zvýhodnenia nasledujúcich stavebných sporiteľov ku dňu   . .

Číslo zmluvy o stavebnom sporení: / 7 9 3 0

5

5

5

5

5
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Stavebný sporiteľ (maloleté dieťa)
Meno,  
priezvisko

Rodné 
číslo             /       

Príbuzenský vzťah overený podľa dokladu rodný list      (priložte kópiu príslušného dokladu) Podpis

Stavebný sporiteľ (maloleté dieťa)
Meno,  
priezvisko

Rodné 
číslo             /       

Príbuzenský vzťah overený podľa dokladu rodný list      (priložte kópiu príslušného dokladu) Podpis

Stavebný sporiteľ (maloleté dieťa)
Meno,  
priezvisko

Rodné 
číslo             /       

Príbuzenský vzťah overený podľa dokladu rodný list      (priložte kópiu príslušného dokladu) Podpis
Stavebný sporiteľ (maloleté dieťa)
Meno,  
priezvisko

Rodné 
číslo             /       

Príbuzenský vzťah overený podľa dokladu rodný list      (priložte kópiu príslušného dokladu) Podpis

4. Spojenie hore uvedenej (zanikajúcej) zmluvy so zmluvou číslo (uvádza sa číslo zostávajúcej zmluvy):   / 7 9 3 0

Príbuzenský vzťah majiteľa hore uvedenej (zanikajúcej) zmluvy a tejto zmluvy

Príbuzenský vzťah overený podľa dokladu       rodný list            sobášny list         (priložte kópiu príslušného dokladu) 

Meno, priezvisko majiteľa po spojení zmluvy Podpis

5



VYHLÁSENIA K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
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1. Vyhlásenia k zmluvnému vzťahu 
Vyhlasujem a svojím podpisom, pripojeným nižšie, potvrdzujem, že:
1.1. že som bol poučený o povinnosti poskytnúť osobné údaje  podľa Zákona o bankách, ako i o tom, že v prípade ich neposkytnutia WSS so mnou neuzavrie zmluvu;
1.2. sa zaväzujem WSS bezodkladne oznámiť zmenu adresy môjho trvalého pobytu, daňového identifikačného čísla; zmeny daňovej rezidencie; ako aj  vznik alebo zánik môjho 

statusu politicky exponovanej osoby podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti; 

2. Vyhlásenia k spracúvaniu osobných údajov
Vyhlasujem a svojím podpisom pripojeným nižšie potvrdzujem, že som bol informovaný o tom, že moje osobné údaje  bude spracúvať WSS ako prevádzkovateľ. Spracúvaním 
osobných údajov sa rozumie ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, prehliadanie, využívanie, uchovávanie, poskytovanie prenosom alebo iným spô-
sobom, odovzdávanie a likvidácia. 
Bol som informovaný a beriem na vedomie, že WSS bude spracúvať mnou poskytnuté moje osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu:
2.1. na účel výkonu bankovej činnosti, v zmysle Zákona o bankách, Zákona o stavebnom sporení a iných súvisiacich predpisov; 
2.2. za účelom riadnej správy zmluvy, ktorá okrem evidencie a  účtovania v  informačnom systéme zahŕňa všetky zmeny zmluvného vzťahu vrátane žiadosti o  poskytnutie 

stavebného úveru; 
2.3. za účelom finančného sprostredkovania, vyhotovovania štatistík a analýz a podpory vykonávania predaja produktov spoločností patriacich do skupiny Wüstenrot (Skupinu 

Wüstenrot tvoria tieto spoločnosti: WSS a Wüstenrot poisťovňa a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31383408);  
2.4. na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, riadenia rizika podvodu, oznamovanie protispoločenskej činnosti 

a evidencie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich vybavenie.
Vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný(-á) aj o tom, že:

2.5. WSS má zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá môže byť kontaktovaná písomne alebo elektronicky na adrese: DPO@wuestenrot.sk
2.6. o mene a adrese finančného agenta, ktorý sprostredkúva uzavretie zmluvy; a že oprávnená osoba, ktorá získala moje osobné údaje, preukázala svoju totožnosť a svoj vzťah 

k WSS hodnoverným dokladom;
2.7. že WSS je oprávnená poskytnúť moje osobné údaje osobám podľa zákona o bankách, za účelom  vykonávania platobných služieb,  ako aj ďalším tretím osobám uvedeným 

v  bodoch 3.2.,3.3. ,3.4 a 3.5. ;
2.8. že som bol poučený o svojich právach dotknutej osoby podľa aktuálne platných právnych predpisov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov („GDPR“) aj 

o tom, že si ich môžem uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Tieto práva sú: právo na prístup a na informácie k mojim osobným 
údajom, právo na ich opravu, na ich prenosnosť, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietanie proti spracúvaniu, na odvolanie súhlasu so spracúvaním, na neúčinnosť 
automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a právo podať sťažnosť na spracúvanie dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR;

2.9. právnym základom na spracúvanie mojich osobných údajov je plnenie zákonných povinností (najmä zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách), oprávnený záujem, ktorým je 
ochrana práv a právom chránených záujmov WSS (najmä účel riadenia rizika podvodu) a súhlas (najmä pre účely marketingu, spotrebiteľské súťaže).

2.10. WSS je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi,  a to po dobu od prípravy  zmluvného vzťahu, počas trvania 
zmluvného vzťahu  a najmenej 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, resp. na dobu nevyhnutnú pre uplatnenie práv a nárokov WSS, alebo jej povinností;

2.11. WSS vykonáva v  rámci svojej činnosti aj tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie vo vybraných procesoch. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie 
osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad softvér, elektronické kalkulačky a pod. na účel riadneho uzavretia zmluvy, 
kalkulácie a správy zmluvy.

2.12. na webovom sídle WSS: https://www.wuestenrot.sk/sk/spolocnost/ochrana-osobnych-udajov sú uvedené podrobné informácie, ako sú spracúvané moje osobné údaje 
a aké mám práva v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov.

VYHLÁSENIA
Svojim podpisom prehlasujem, že súhlasím s vykonaním zmeny podľa tejto žiadosti a beriem na vedomie, že Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. (ďalej len ako „stavebná sporiteľňa“) 
má právo vykonať požadované zmeny v zmysle Všeobecných obchodných podmienok pre stavebné sporenie (ďalej len ako „VOP“). Vykonanie tejto zmeny stavebná sporiteľňa oznámi 
písomne. Zároveň prehlasujem, že všetky údaje sú pravdivé.
Týmto vyhlasujem, že prostriedky použité na vykonanie uvedeného obchodu sú mojím vlastníctvom a obchod vykonávam na vlastný účet. V prípade uzatvorenia zmluvy aj za nepl-
noleté deti ako stavebných sporiteľov je obchod vykonávaný aj na ich účet. Toto vyhlásenie sa považuje za zopakované pri každom vykonaní bankového obchodu a je platné až do 
jeho písomného odvolania.
1. Prehlasujem, že som podľa zákona o bankách, osoba s osobitným vzťahom k stavebnej sporiteľni.   áno       nie
Hlavný majiteľ a spolumajiteľ sú povinní stavebnej sporiteľni bezodkladne oznámiť vznik alebo zánik statusu politicky exponovanej osoby podľa zákona č. 297/2008 Z.z.
Zaväzujem sa, v prípade zmeny údajov uvedených v bode 1), tieto bezodkladne oznámiť stavebnej sporiteľni. Ak sa preukáže nepravdivosť tohto údaja, je táto žiadosť v zmysle § 35 
ods. 1 zákona o bankách neplatná. Svojím podpisom prehlasujem, že mi stavebná sporiteľňa pri uzatváraní písomnej zmluvy ústne poskytla všetky informácie podľa §37 ods. 2 zákona 
o bankách, týkajúce sa:
a. výšky ročnej percentuálnej sadzby obchodu platnej v čase uzavretia písomnej zmluvy o obchode,
b. popisu okolností, ktoré môžu ovplyvniť vývoj ročnej percentuálnej sadzby obchodu na základe zmluvy alebo obchodných podmienok stavebnej sporiteľne počas trvania zmluv-

ného vzťahu a čas, kedy bude stavebná sporiteľňa informovať moju osobu o tom, že takéto okolnosti nastali,
c. možných odplát v prospech mojej osoby ako klienta, ktoré súvisia so zmluvou o obchode obsahujúce údaje o výške percentuálnej úrokovej sadzby alebo výšky provízie.
Zároveň svojím podpisom prehlasujem, že som osobne prevzal aktuálne platný Sadzobník poplatkov stavebnej sporiteľne, ktorý obsahuje všetky informácie o odplatách vyžadova-
ných bankou od klienta, ktoré súvisia so zmluvou o obchode podľa § 37 ods. 2 zákona o bankách, a to údaje o všetkých výdavkoch spojených s uzavretím zmluvy o obchode, a údaje 
o všetkých výdavkoch súvisiacich so zmluvou o obchode vyžadovaných od mojej osoby ako klienta počas trvania zmluvného vzťahu a taktiež, že som prevzal Všeobecné obchodné 
podmienky pre stavebné sporenie (ďalej len ako „VOP“), pričom akceptujem ich znenie. Výslovne sa vzdávam nároku na poskytnutie písomnej správy o zúčtovaní a vykonaní po kaž-
dom vykonanom prevode peňažných prostriedkov (výpis z účtu) a súhlasím so spôsobom a periodicitou jeho poskytovania podľa platných VOP.  
Výslovne sa vzdávam nároku na poskytnutie písomnej správy o zúčtovaní a vykonaní po každom vykonanom prevode peňažných prostriedkov (výpis z účtu) a súhlasím so spôsobom 
a periodicitou jeho poskytovania podľa platných VOP.

Číslo zmluvy o stavebnom sporení: / 7 9 3 0



4/5

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY MARKETINGU A REKLAMY
Týmto poskytujem spoločnostiam, patriacim do skupiny Wüstenrot8 svoje osobné údaje a výslovne súhlasím so spracúvaním mojich uvedených osobných údajov v rozsahu: 
meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailový kontakt, vrátane ich poskytovania medzi nižšie uvedenými subjektmi pre účely:

1. Marketingu a reklamy. Marketingom a reklamou sa rozumie kontaktovanie mojej osoby za účelom reklamy a ponuky produktov a služieb spoločností 
patriacich do skupiny Wüstenrot rôznou formou, ako napr. zasielaním propagačných materiálov, letákov a časopisov poštou ako aj elektronicky, telefo-
nické kontaktovanie, vrátane zasielania SMS, automatickým volaním a iným obdobným spôsobom. Kontaktovať ma za týmto účelom môžu spoločnosti 
skupiny Wüstenrot, ako aj nimi zmluvne poverení sprostredkovatelia, ktorí sú súčasťou zoznamu sprostredkovateľov, ktorý je zverejnený na webstránke 
www.wuestenrot.sk v časti Ochrana osobných údajov a ktorý je pravidelne aktualizovaný. Tento súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvných vzťahov 
s ktoroukoľvek zo spoločností skupiny Wüstenrot ako aj na dobu 5 rokov od skončenia poslednej zmluvy. Tento súhlas udeľujem slobodne, bez akýchkoľ-
vek podmienok a po predchádzajúcom poučení o svojich právach dotknutej osoby.

hlavný majiteľ
  áno       nie
spolumajiteľ
  áno       nie

2. Účasti v súťažiach o výherné ceny, organizovaných pre klientov skupiny Wüstenrot, vrátane vyhodnotenia a určenia výhercov; a to ktoroukoľ-
vek spoločnosťou skupiny Wüstenrot alebo ňou zmluvne povereným sprostredkovateľom, ktorý je uvedený na hore uvedenom zozname sprostredkovate-
ľov. Tento súhlas udeľujem na dobu trvania mojich zmluvných vzťahov s ktoroukoľvek zo spoločností skupiny Wüstenrot. Tento súhlas udeľujem slobodne, 
bez akýchkoľvek podmienok a po predchádzajúcom poučení o svojich právach dotknutej osoby.

hlavný majiteľ
  áno       nie
spolumajiteľ
  áno       nie

Beriem na vedomie, že ktorýkoľvek z vyššie udelených súhlasov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na 
e-mailovú adresu: DPO@wuestenrot.sk

..............................................................
dátum udelenia súhlasov

...........................................................................
podpis hlavného majiteľa

...........................................................................
podpis spolumajiteľa

Nižšie uvedený sprostredkovateľ svojím podpisom potvrdzuje, že preveril totožnosť stavebného sporiteľa (-ov) a údaje uvedené v tejto žiadosti zodpovedajú dokladu totož-
nosti 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. V prípade, ak je niektorá z osôb zákonne zastúpená, podpisuje sa zákonný zástupca.

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

........................................................................
meno a podpis sprostredkovateľa

..............................................................
podpis hlavného majiteľa

..............................................................
podpis stavebného sporiteľa (-ov)

3. Súhlasy stavebného sporiteľa
Výslovne súhlasím, čo zároveň potvrdzujem svojím podpisom, pripojeným nižšie:
3.1. s vyhotovovaním a následným archivovaním zvukových záznamov telefonických hovorov uskutočnených so stavebnou sporiteľňou v súvislosti s dojednaným zmluvným 

vzťahom s WSS;
3.2. s poskytnutím a sprístupnením mojich osobných údajov a informácií tvoriacich bankové tajomstvo spoločnosti Wüstenrot Datenservice so sídlom: Alpenstrasse 70,A-5033 

Salzburg, Rakúsko, ktorá je poskytovateľom informačného systému WSS, v  ktorom sú evidované bankové obchody WSS, a  ktorá ich ako sprostredkovateľ spracúva na 
základe osobitnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov;

3.3. v zmysle § 91 ods. 1 Zákona o bankách s poskytovaním a sprístupňovaním údajov o bankových obchodoch uzatvorených s WSS (vrátane údajov získaných bankou pri roko-
vaní o ich uzatvorení), o ich zabezpečení, platobnej disciplíne z hľadiska splácania záväzkov, na účely posúdenia mojej schopnosti splácať úver v rozsahu a za podmienok 
uvedených v § 92a Zákona o bankách:
• prevádzkovateľovi spoločného registra bankových informácií, ktorým je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Mlynské Nivy 14, 

821 09 Bratislava– Staré Mesto (ďalej „SBCB“),
• subjektom povereným spracúvaním údajov v SBCB,
• bankám a pobočkám zahraničných bánk,
• prostredníctvom Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské nivy 14, 82109 Bratislava-Staré Mesto(ďalej 

„NRKI“) oprávneným užívateľom NRKI,
a to na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia a v prípade uzatvorenia bankového obchodu, na dobu stanovenú v Zákone o bankách.

3.4. na poskytnutie a sprístupnenie mojich osobných údajov a informácií tvoriacich bankové tajomstvo na vykonávanie bezhotovostných platobných služieb realizovaných do 
tretích krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to subjektom vykonávajúcim platobné služby, najmä spoločnosti S.W.I.F.T. SCRL so sídlom 
Avenue Adele 1,B-1310 La Hulpe, Belgicko a jeho centrám, spracúvajúcim osobné údaje, ktoré sú umiestnené v iných štátoch, a ktoré spracúvajú osobné údaje v mene 
spoločnosti S.W.I.F.T., a tiež zahraničným bankám, ktoré sú poskytovateľmi platobných služieb;

3.5. na poskytnutie a sprístupnenie mojich osobných údajov a informácií tvoriacich bankové tajomstvo tretím osobám za účelom oprávneného záujmu (najmä uplatňovania 
práv a nárokov zo zmluvy), a to najmä advokátom, notárom, inkasným spoločnostiam, finančným agentom, poskytovateľom IT služieb, orgánom verejnej moci, znalcom, 
Národnej banke Slovenska a ďalším osobám, ktoré WSS poskytujú služby a s ktorými má WSS uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov;

Konkrétny a priebežne aktualizovaný zoznam tretích osôb pre účely tohto článku 3. je uvedený na https://www.wuestenrot.sk/sk/spolocnost/ochrana-osobnych-udajov.

Záverečné ustanovenia:
Hlavný majiteľ a spolumajiteľ vyhlasujú a svojimi podpismi, pripojenými nižšie potvrdzujú, že pri spisovaní tohto návrhu zmluvy poskytli svoje skutočné, pravdivé, úplné a aktu-
álne osobné údaje.
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VYSVETLIVKY
1Vyplniť iba v prípade, ak je iná ako adresa trvalého pobytu.
2 Špecifikácia povolania:

102 zamestnanci v štátnej správe   109 ženy v domácnosti 
103 zamestnanci vo finančnom sektore  110 nezamestnaní
104 zamestnanci ostatní 111 dôchodcovia
105 súkromný podnikateľ 112 slobodné povolanie
107 deti (do 17 rokov)  113 iné
108 študenti (od 18 rokov)

3 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. 
4 Štát daňovej rezidencie – štát, v  ktorom klient platí dane zo svojich celosvetových 
príjmov.

5 Do štvorčekov uveďte poradovým číslom poradie spracovania v prípade, ak má byť 
spracovaných viac zmien.

6 Doplňte písmeno vami zvolenej tarify: N = normálna, S = sporivá, R = rýchla.

7 Hodnoty sú uvedené z cieľovej sumy.

8  Skupinu Wüstenrot tvoria tieto spoločnosti: Wüstenrot poisťovňa a. s., Karadži-
čova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31383408, a Wüstenrot stavebná sporiteľňa 
a. s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31351026.

Informácia pre stavebného sporiteľa

Spojenie zmlúv o stavebnom sporení

Pri spájaní zmlúv sa spočítajú cieľové sumy a  nasporené sumy (vklady, štátna prémia 
a úroky) jednotlivých zmlúv o stavebnom sporení. Maximálna výška cieľovej sumy musí 
byť dodržaná v zmysle Všeobecných obchodných podmienok pre stavebné sporenie. Pre 
spojené zmluvy platia podmienky najmladšej zmluvy o stavebnom sporení, t.j. zmluvy, 
ktorá bola uzatvorená ako posledná. Spájať možno len zmluvy o  stavebnom sporení, 
ktorých majitelia sú osoby blízke v  zmysle Občianskeho zákonníka. Príbuzenský vzťah 

musí stavebný sporiteľ preukázať sprostredkovateľovi stavebného sporenia dokladmi 
(rodný list, sobášny list, prípadne výpisom z  knihy narodení). Je neprípustné spájanie 
zmlúv o stavebnom sporení s tarifami sporivou, normálnou a rýchlou so zmluvami o sta-
vebnom sporení Flexibil. Stavebná sporiteľňa si vyhradzuje právo upraviť, resp. obmedziť 
spojenie zmlúv aj internými pracovnými predpismi.

Delenie zmluvy o stavebnom sporení

Zmluva o  stavebnom sporení môže byť rozdelená maximálne na 4 čiastkové zmluvy 
o stavebnom sporení. Delenie zmluvy o stavebnom sporení sa vykoná rozdelením cieľovej 
sumy podľa požiadavky stavebného sporiteľa len v celých stovkách eur. Nasporená suma 
(vklady, štátna prémia a  úroky) pôvodnej zmluvy sa rozdelí v  pomere jednotlivých
cieľových súm na čiastkových zmluvách. Všetky čiastkové zmluvy o stavebnom sporení
vlastní rovnaký majiteľ a sú vedené s rovnakou tarifou, dosiahnutým hodnotiacim číslom 
a dátumom uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení. Stavebná sporiteľňa si vyhradila
ako podmienku vykonania delenia zmluvy, že nasporená suma musí byť minimálne vo
výške 2 % z  cieľovej sumy, pričom má právo túto podmienku zmeniť, prípadne určiť
inépodmienky, za ktorých je možné zmluvu rozdeliť.

Upozornenie:

Vyššie uvedené zmeny v zmluve o stavebnom sporení si vyžadujú súhlas stavebnej spo-
riteľne, ktorá môže určiť ich podmienky. Po vykonaní požadovanej zmeny na zmluve 
o stavebnom sporení je stavebná sporiteľňa oprávnená v súlade s platnými Všeobecnými 
obchodnými podmienkami pre stavebné sporenie na ďalšiu dobu sporenia stanoviť úro-
kovú sadzbu platnú pre uzatváranie zmlúv o stavebnom sporení v čase vykonanej zmeny. 
O vykonaní týchto zmien je stavebný sporiteľ informovaný písomne listom. Stavebná 
sporiteľňa si za vykonanie určitých zmien účtuje poplatok. Zmeny, za vykona-
nie ktorých je účtovaný poplatok, sú bližšie špecifikované v časti I. Stavebné 
sporenie platného sadzobníka poplatkov.
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