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Žiadosť o predčasné splatenie medziúveru / stavebného úveru

Číslo zmluvy o stavebnom sporení:

/ 7 9 3 0

Provízne číslo sprostredkovateľa (maklérskej spoločnosti):

Osobné číslo/ MA číslo:

-

Žiadosť spísal sprostredkovateľ:

NBS číslo:

Tel. č. sprostredkovateľa:

áno
nie
EXPRES - vybavenie žiadosti do 1 pracovného dňa:
(za príplatok v zmysle sadzobníka WSS)
STAVEBNÝ SPORITEĽ (hlavný majiteľ):
Meno, priezvisko, titul

E-mail sprostredkovateľa:

Adresa trvalého pobytu (ulica)

Obec

Dátum narodenia

Rodné číslo

Číslo preukazu

Dátum vydania

Telefón
STAVEBNÝ SPORITEĽ (spolumajiteľ):
Meno, priezvisko, titul

E-mail

Adresa trvalého pobytu (ulica)

Obec

Dátum narodenia

Rodné číslo

Číslo preukazu

Dátum vydania

Telefón

E-mail

PSČ
Platnosť do

PSČ
Platnosť do

Žiadam o predčasné splatenie medziúveru so započítaním nasporenej sumy na sporiteľskom účte a súčasne žiadam o výpoveď zmluvy o stavebnom sporení

a vyčíslenie dlžnej sumy k dátumu* ........................................
Žiadam o predčasné splatenie stavebného úveru a vyčíslenie dlžnej sumy k dátumu ........................................
Žiadam o udelenie súhlasu so zriadením záložného práva k predmetu záložného práva
na mieste: ........................................................................................... pre: ...........................................................................................
Dôvodom žiadosti o predčasné splatenie medziúveru je
vysoká úroková sadzba

dlhá doba splatnosti

vysoká splátka

celková preplatenosť úveru

iný dôvod (prosím uveďte aký) ................................................................................................................................................................................................................
Predčasné splatenie medziúveru bude financované **
z vlastných zdrojov***

refinancovaním vo WSS

refinancovaním v ....................................................................... s nasledovnými parametrami:
Výška úveru (v €): ............................................

Výška mesačnej splátky (v €): ...........................

Úroková sadzba (v % p.a.): ...............................

Doba splácania (v mesiacoch): .........................

* Pre účely poskytnutia informácií potrebných pre posúdenie možnosti predčasného splatenia medziúveru a pre účely vyčíslenia dlžnej sumy medziúveru, doručí stavebný
sporiteľ Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s. žiadosť o predčasné splatenie medziúveru alebo písomné oznámenie týkajúce sa predčasného splatenia medziúveru
minimálne 14 kalendárnych dní pred predpokladaným dátumom splatenia.
** Ak je medziúver v akcií HZBA, HZBB, HZBC, HZBD napíšte: „žiadam o splatenie medziúveru bez akýchkoľvek poplatkov“. Ak je medziúver v inej akcií napíšte:
„žiadam o splatenie úveru bez poplatku za výpoveď i zmluvy o SS“.
*** Vrátane finančných prostriedkov z predaja nehnuteľnosti, dedičstva a podobne.

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

............................................
podpis hlavného majiteľa
1/1

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

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

