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Rychlá výplata peněz zdarma pro smlouvy uzavřené 
do 31. 3. 2019 –  

obchodní podmínky 
 
 
 
Klient, který ukončuje smlouvu o stavebním spoření uzavřenou od 1. 4. 2019 s požadavkem na 
rychlou výplatu peněz s prominutím výpovědní doby, má tuto službu automaticky zdarma bez 
jakýchkoli podmínek dle platného Ceníku SSČS.  
 
Obchodní akce „rychlá výplata peněz zdarma“, je určena pro klienty, kteří ukončují smlouvu uzavřenou 
do 31. 3. 2019 a splní níže uvedené podmínky. 
Podmínky rychlé výplaty peněz zdarma pro smlouvy uzavřené do 31. 3. 2019 

1. Rychlá výplata peněz zdarma s prominutím výpovědní doby je určena pro stávající klienty 
Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., kteří mají smlouvu o stavebním spoření 
uzavřenou do 31. 3. 2019 a kterou hodlají ukončit výpovědí smlouvy o stavebním spoření.  

2. Cena za rychlou výplatu peněz nebude účtována, pokud účastník stavebního spoření 
současně:  

 vypoví svoji smlouvu o stavebním spoření s požadavkem na rychlou výplatu peněz 
s prominutím výpovědní doby, 

 uzavře novou smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou v minimální výši 
150 000 Kč a  

 vloží na nově uzavřenou smlouvu vklady v minimální výši 3 000 Kč -  buď převodem 
z ukončované smlouvy, nebo samostatně jako vklad na novou smlouvu, a to 
nejpozději k datu ukončení vypovídané smlouvy o stavebním spoření.  

3. Cena za rychlou výplatu peněz nebude účtována též v případě, kdy jsou splněny 
podmínky dle odstavce 2. a kdy k sepsání nové smlouvy o stavebním spoření došlo 
dříve, nejdříve však 3 měsíce před datem sepsání výpovědi.  

4. Cena za rychlou výplatu peněz nebude účtována též tehdy, pokud jsou splněny 
podmínky dle odstavce 2. a pokud si novou smlouvu o stavebním spoření uzavře místo 
osoby, která smlouvu o stavebním spoření vypovídá, osoba jí blízká. V takovém případě 
je nutné na výpovědi smlouvy o stavebním spoření zadat příkaz k výplatě části výnosu 
na účet nové smlouvy o stavebním spoření.  

5. V případě následného odstoupení od nové smlouvy o stavebním spoření účastník 
stavebního spoření pozbývá nároku neúčtování ceny za rychlou výplatu peněz. V 
takovém případě započte Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., dříve odpuštěnou 
cenu za rychlou výplatu peněz téhož účastníka dle Ceníku stavební spořitelny k tíži jeho 
účtu nové smlouvy o stavebním spoření.  

 

Závěrečná ustanovení  
1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2019.  

2. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., si vyhrazuje právo akci popsanou v těchto 
obchodních podmínkách kdykoli ukončit či její podmínky jednostranně dodatečně 
změnit.  

 


