Průvodce výpisem z účtu stavebního spoření
Základní údaje o majiteli
účtu, tj. jméno, příjmení,
datum narození a adresa
trvalého bydliště.

Údaje potřebné pro zasílání
plateb ze zahraničí.
IBAN je číslo účtu
v mezinárodním formátu.
BIC je swiftový kód banky.

Shrnutí stavu účtu
obsahuje souhrnný přehled
vkladů, přiznané státní
podpory, úroků a cen
za služby.
Dále může být uvedena
informace o doposud
neuhrazených cenách
(např. za vedení smlouvy
atd.) k datu vyhotovení
výpisu nebo informace
o doposud nepřipsaných
úrocích za určité období.

Výpis z účtu stavebního spoření

Období:
Strana č.

Číslo účtu: 000000-0000000000/8060

Majitel účtu:
Datum narození:
Adresa pobytu:

Jan Buřinka
13. 12. 1971
Spořitelní 10
100 00 Praha 10
(další řádek pro adresu do
zahraničí)

rok 2021
1/2

Vážený pan
Ing. Jan Buřinka
Spořitelní 10
100 00 Praha 10

Název a číslo účtu
stavebního spoření,
ke kterému je výpis
vystaven. Číslo účtu je
totožné s číslem smlouvy.
Dále je zde uvedeno, za jaké
období je výpis vystaven.
Adresa majitele účtu
pro zasílání korespondence.

Pro platby v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ00 8060 0000 0000 0000 0000
Kód banky (BIC): GIBACZPX

SHRNUTÍ STAVU ÚČTU ZA ROK 2021

V základních údajích
o účtu je uvedeno datum,
ke kterému je výpis
vyhotoven, a dále základní
údaje o stavebním spoření:
datum uzavření smlouvy,
cílová částka, požadavek
na nárokování státního
příspěvku a sjednaná
úroková sazba z vkladů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek na účtu:
Konečný zůstatek na účtu:

240 688,20 Kč
261 688,20 Kč

Vklady:
Státní podpora za rok 2019:
Prémie:
Úroky:
Daň z úroků:
Ceny za služby:
Celkem:

12 000,00 Kč
4 500,00 Kč
0,00 Kč
5 992,80 Kč
– 898,90 Kč
– 360,00 Kč
21 233,90 Kč

Připsaná státní podpora za dobu spoření:
Vrácená státní podpora za dobu spoření:
Výplata za dobu spoření:

15 358,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Výpis ke dni:
Datum uzavření smlouvy:
Cílová částka:
Žádám o státní podporu:
Úroková sazba z vkladů:
Úrokové zvýhodnění:
Daňová příslušnost:

Na účtu evidujeme doposud nezaplacené ceny za služby ke dni výpisu:
Na účtu dále evidujeme doposud nepřipsané úroky od 01. 01. 2017 ke dni výpisu:

31. 12. 2021
03. 12. 1997
300 000 Kč
ANO
2,00 % ročně
3,00 % ročně

0,00 Kč
0,00 Kč

V tomto bodě jsou uvedeny
služby, které jsou k Vašemu
stavebnímu spoření
využívány, např. zasílání
výpisů po připsání státní
podpory, vinkulace výplaty
zůstatku na účtu nebo
překlenovací úvěr.

SLUŽBY, KTERÉ VYUŽÍVÁTE
Zasílání výpisu po připsání státní podpory
Vinkulace výplaty zůstatku na účtu
Překlenovací úvěr – číslo účtu: 000000–0000000000/8060
PŘEHLED PARAMETRŮ SMLOUVY
Doba od uzavření smlouvy:
Stav účtu (k cílové částce):
Bodové hodnocení:
Úroková sazba platná do 30. 09. 2016:
Úroková sazba platná do 31. 12. 2016:

168 měsíců
75 %
489 bodů
4,00 %
3,00 %

Přehled parametrů
smlouvy obsahuje počet
měsíců uplynulých
od uzavření smlouvy
o stavebním spoření,
stav účtu vyjádřený
v procentech vzhledem
k výši cílové částky a stav
bodového hodnocení.

Vážíme si, že jste naším klientem.
Vaše Buřinka

Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., se sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, IČO 60197609,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 2616
tel.: 800 120 120, e-mail: burinka@burinka.cz, internet: www.burinka.cz

Výpis z účtu stavebního spoření

Číslo účtu: 000000-0000000000/8060

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU

Zaúčtováno

Položka
Název protiúčtu

Období:
Strana č.

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK K 01. 01. 2021

Bankovní spojení protiúčtu

rok 2021
2/2

0 000,00

Variabilní / Konstantní / Specifický symbol

Částka (Kč)

Popis
01. 01. 2021

Vklad
AV: xxxxxxxxxAV1xxxxxxxxxxxx;xxxxxxAV2xxxxxxxxxxx; xxxxxxAV3xxxxxxx
xxxx; xxxxxxAV4xxxxxxxxxxx
ZP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DI: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KI: xxxxxxxxxx

01. 01. 2021

Cena za správu a vedení účtu stavebního spoření

25. 01. 2021

Vklad
AV: xxxxxxxxxAV1xxxxxxxxxxxx;xxxxxxAV2xxxxxxxxxxx; xxxxxxAV3xxxxxxx
xxxx; xxxxxxAV4xxxxxxxxxxx
KI: xxxxxxxxxx

15. 02. 2021

Vklad
Jana Buřinková

111111 - 1111111111/0800

0 000,00

- 000,00
0 000,00

1234567890 / 558

KONEČNÝ ZŮSTATEK K 31. 12. 2021

0 000,00

0 000,00

Jsou Vaše osobní a kontaktní údaje správné?

Jen se správnými údaji si zajistíte řádné přiznání státní podpory. Své osobní údaje, adresu bydliště nebo kontakt na Vás snadno
aktualizujete online v internetovém bankovnictví George. Změnu provedete v sekci Kontaktní údaje, kterou najdete v Nastavení (v Georgi
v počítači – ikona ozubeného kolečka, v mobilním Georgi – ikona Profil). Pokud nemáte George, využijte formulář „Oznámení o změně
osobních a kontaktních údajů pro občana ČR“ na www.burinka.cz/formulare. Vyplněný a podepsaný formulář nám pak zašlete e-mailem
na burinka@burinka.cz. Vše také vyřídíte v kterékoli pobočce České spořitelny.
Aktualizujte si Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely je dobrovolné, avšak považujeme jej za důležité pro zajištění
kvality našich služeb. Kontaktujte kteroukoli pobočku České spořitelny, nebo některého z našich externích partnerů, kteří Vám s
aktualizací pomohou.
Sledujte svůj účet stavebního spoření v internetovém bankovnictví George.

Stav svého účtu, přehled všech platebních transakcí, včetně informací o každé z nich, můžete pohodlně sledovat v Georgi. Zrovna tak si
do George můžete nastavit zasílání výpisů v sekci e-Faktury a e-Dokumenty. Pokud do něj nemáte přístup, navštivte kteroukoli pobočku
České spořitelny.
Nemáte George a výpisy Vám chodí poštou? Nastavte si zasílání výpisů e-mailem.

Buřinka umožňuje zasílání výpisů elektronicky. Pokud si je chcete nastavit:
•
vyplňte „Žádost o zasílání výpisů e-mailem“ na www.burinka.cz/formulare,
•
žádost naskenujte,
•
a pak ji odešlete na burinka@burinka.cz.
Potřebujete s něčím poradit? Máte zájem o další produkty Buřinky?

Obraťte se na nás e-mailem na burinka@burinka.cz nebo volejte 800 120 120, a to od pondělí do pátku (8–18 hodin). Naše produkty si
můžete sjednat i online na www.burinka.cz nebo přímo v Georgi. A pokud jste jen zvědaví, co je u nás nového, podívejte se na
www.burinka.cz. Najdete zde aktuálně probíhající akce a veškeré informace o produktech a službách. Pod odkazem
www.burinka.cz/navody jsou Vám k dispozici „Vysvětlivky k výpisům“, ve kterých jsou podrobnější informace o jednotlivých položkách ve
výpisu.
Informace k pojištění vkladů

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů spravovaný Garančním systémem
finančního trhu. Základní informace o ochraně vkladu naleznete v dokumentu Informační přehled o systému pojištění pohledávek
z vkladů pro klienta, který je k dispozici na www.burinka.cz/pojisteni-vkladu.
Buřinka je obchodní značka Stavební spořitelny České spořitelny, a.s.

Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., se sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, IČO 60197609,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 2616
tel.: 800 120 120, e-mail: burinka@burinka.cz, internet: www.burinka.cz

V přehledu pohybů na účtu
jsou uvedeny všechny
zaúčtované transakce
v období, za které je
výpis vyhotoven. U každé
položky je uvedeno
datum zaúčtování, typ
položky (obvykle Vklad),
číslo protiúčtu a částka.
Mohou být uvedeny další
nepovinné údaje, jako
jsou název protiúčtu,
zpráva pro příjemce (AV
pole), doplňující informace
k transakci, variabilní
symbol, konstantní symbol
nebo specifický symbol.
Jedná se o nepovinné
údaje, které nejsou
rozhodující pro správné
zaúčtování platby.

