
v prospech Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., Grösslingová 77, 824 68 Bratislava
(predložiť ústrediu stavebnej sporiteľne)

1 nová cena, resp. východisková hodnota                    2 vhodné označiť krížikom            VYPLNIŤ PALIČKOVÝM PÍSMOM! 
POTVRDENIE JE VYHOTOVENÉ V DVOCH EXEMPLÁROCH, Z TOHO JEDEN PRE STAVEBNÚ SPORITEĽŇU A JEDEN PRE POISTENÉHO
Poznámka: Prosíme vás, aby ste pri písomnom styku uvádzali číslo úverového účtu.

B. Na vedomie poistenému
Priezvisko/titul: Meno:
Adresa trvalého pobytu:   PSČ:
Dátum narodenia:   Rodné číslo:

C. Potvrdenie o vinkulácii poistného plnenia 2   z poistnej zmluvy číslo _____________________
poistenie pre prípad akejkoľvek smrti         s  konštantnou poistnou sumou 

s lineárne klesajúcou poistnou sumou (poistenec je povinný predložiť WSS kópiu poistnej zmluvy) 
s konštatnou aj klesajúcou poistnou sumou (poistenec je povinný predložiť WSS kópiu poistnej zmluvy) 

poistná suma konštantná_________________   EUR                    vinkulovaná suma: ___________________   EUR 
poistná suma klesajúca __________________   EUR                    vinkulovaná suma: ___________________   EUR 
poistenie nehnuteľnosti proti požiaru a živelným pohromám
poistná suma ________________________   EUR                    vinkulovaná suma: ___________________   EUR

     v prospech Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., IČO: 313 51 026, ktorá mi poskytla úver č.:  _______________________  
Poisťovňa týmto potvrdzuje, že predmet poistenia - nehnuteľnosť, je poistený na novú cenu1. 

.............................................................................      ........................................................................................................................................       .............................................................
miesto a dátum        meno, priezvisko a podpis zodpovedného pracovníka poisťovne                pečiatka poisťovne

A. Poisťovňa
Obchodný názov:
Sídlo:   PSČ:

Predmet poistenia - NEHNUTEĽNOSŤ 2: 
BYT
Katastrálne územie: ___________________________________  Číslo listu vlastníctva:  ____________________
Súpisné číslo: _____________číslo vchodu:__________________  Číslo bytu: __________  Poschodie:__________

RODINNÝ DOM
Katastrálne územie: ___________________________________  Číslo listu vlastníctva:  ____________________
Súpisné číslo: _______________________________________  Číslo parcely:   _________________________

 Iná nehnuteľnosť DRUH NEHNUTEĽNOSTI:   _______________________________________
Katastrálne územie: ___________________________________  Číslo listu vlastníctva:  ____________________
Súpisné číslo: _______________________________________  Číslo parcely:   _________________________

Vinkulácia je časovo obmedzená do dňa splatenia dlžnej sumy úveru/medziúveru spolu s príslušenstvom poskytnutého Wüstenrot stavebnou  
sporiteľňou, a.s. 
Prípadné poistné plnenie bude vyplatené Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s. v prospech účtu IBAN : _____________________________ 
Wüstenrot stavebná sporiteľňa a.s. môže rozhodnúť o vyplatení poistného plnenia v prospech poisteného.

Poistený sa zaväzuje platiť poistné včas a nevypovedať  poistnú zmluvu až do splatenia pohľadávky  Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s.  vyplývajúcej   
z poskytnutého úveru/medziúveru vrátane príslušenstva a poplatkov.  Poisťovňa sa zaväzuje informovať Wüstenrot stavebnú sporiteľňu, a.s. o zániku 
poistenia resp. zmenách  v poistnej zmluve najneskôr v lehote 10 dní na adresu ústredia Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s. uvedenú  vyššie.

POTVRDENIE O VINKULÁCII POISTNÉHO PLNENIA
WSS - 02/2016     

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
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