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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.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vyplniť paličkovým písmom!

Zoznam predložených dokladov preukazujúcich 
účelové použitie

WSS    02/2016

Číslo zmluvy o stavebnom sporení: 

Číslo sprostredkovateľa:

Tel. č. sprostredkovateľa: 

Osobné čislo: 

/ 7 9 3 0
-

Číslo strany: Počet dokladov na strane: SUMA dokladov

SPOLU v EUR:
Poznámka: Predkladané doklady preukazujúce účelové použitie musia byť nalepené na čistých listoch formátu A4 tak, aby sa vzájomne neprekrývali. Jednotlivé listy je potrebné 
očíslovať a zapísať do tohto zoznamu.

.............................................................. .............................................................. ..............................................................
  miesto a dátum meno a podpis sprostredkovateľa   podpisy stavebných sporiteľov

Nevpisujte text - miesto pre čiarový kódNevpisujte text - miesto pre podateľňu

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
Tel.: +421 850 60 60 60 
www.wuestenrot.sk
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