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Platební příkaz

3063B-a

Oprávněná osoba pro nakládání s prostředky na účtu
Rodné číslo

/8060

Číslo účtu

Příjmení, jméno, titul
Bydliště1)
1

) Vyplňte pouze v případě, že jste převedl(a) nárok na úvěr ze stavebního spoření na jinou osobu.

Vyplaťte dne )
2

Vyplňte prosím podle vzoru písma,
urychlíte tím zpracování příkazu!

Platební příkaz je přijatý v okamžiku, kdy je doručen v originálním listinném vyhotovení do sídla
stavební spořitelny, nikoli jeho předáním jejímu zástupci.

0123456789

2

) Pokud není datum vyplněné nebo předchází datu přijetí platebního příkazu, bude provádění příkazu zahájeno v den jeho přijetí stavební spořitelnou.

Žádám o čerpání:
jednorázově celého úvěru nebo nevyčerpané části úvěru, případně celého úvěru včetně uspořené částky, pokud mi uspořená částka nebyla vyplacena při nabytí
účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru

.

částky

.

,

Kč, minimálně 5 000 Kč

zálohy 50 % z výše úvěru, minimálně 5 000 Kč a maximálně 500 000 Kč s tím, že se dlužník zavazuje doložit účelové použití vyplacené zálohy nejpozději do 12 měsíců
po jejím vyčerpání
zálohy nižší než 50 %3)

.

.

,

Kč

s tím, že se dlužník zavazuje doložit účelové použití vyplacené
zálohy nejpozději do 12 měsíců po jejím vyčerpání

pouze uspořené částky a případné státní podpory, pokud nebyly vyplaceny při nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru
3

) Při zadání částky vyšší než 50 % z výše úvěru nebo vyšší než 500 000 Kč bude vyplacena pouze záloha 50 % z výše úvěru, maximálně 500 000 Kč.

Na účet
předčíslí
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Prohlašuji, že znám obsah aktuálních Podmínek platebního styku stavební spořitelny, rozumím jim a souhlasím s nimi i s tím, že se jimi budou závazně řídit právní vztahy
mezi mnou a Stavební spořitelnou České spořitelny. Tento dokument je veřejně dostupný na www.burinka.cz nebo v kterékoli pobočce České spořitelny.

Podpis výše uvedené oprávněné osoby dle podpisového vzoru
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., se sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, IČ 60197609,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka 2616
e-mail: burinka@burinka.cz, internet: www.burinka.cz

Jméno a podpis zástupce Stavební spořitelny České spořitelny,
který ověřil totožnost a podpis oprávněné osoby
1-7915 (S3063B-a/7) 011114

