
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KLIENTA (povinné údaje):

Jméno:  ..................................................................................... Příjmení:  ............................................................................................

Rodné číslo / datum narození:  ..............................................................

Bydliště (ulice, č.p., obec, PSČ): ..........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

VÝPLATA Z ÚČTU Č. ................................– .................................................................../8060
ZAŠLETE:

  na účet:  ................................– .................................................................../ ..............

konst. symbol: ..............  variabilní symbol:  .............................................  specifický symbol:  .............................................
Vyplněný účet bude zadán jako KOMUNIKAČNÍ ÚČET pro zaslání případné další státní podpory anebo přeplatků ze 
zrušeného úvěru.

   k výplatě do kterékoli pobočky České spořitelny. Platbu si můžete převést bezhotovostně na účet nebo si 
peníze nechat vyplatit v hotovosti. V pobočce Vám vyplatíme i případné další státní podpory anebo přeplatky ze 
zrušeného úvěru.
Výplata v pobočce je zpoplatněna dle Ceníku Stavební spořitelny České spořitelny. O zaslání platby do pobočky 
Vás neinformujeme, peníze budou v pobočce k dispozici po dobu 60 dnů ode dne doručení této žádosti 
do sídla Buřinky. Seznam poboček s pokladnou pro výplatu hotovosti zjistíte na www.csas.cz/pobocky nebo 
na 800 207 207 včetně limitu pro výběr hotovosti, který nemusíte hlásit předem.

  poštovní poukázkou na adresu (bude zpoplatněno dle Ceníku České pošty):

Jméno:  ..................................................................................... Příjmení:  ............................................................................................

Ulice a číslo popisné:  ..........................................................................................................................................................................

PSČ a obec:  ..........................................................................................................................................................................

Prohlašuji, že znám obsah aktuálních Podmínek platebního styku Stavební spořitelny České 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.

V  ..........................................................................  dne  ...................................

Podpis:  ....................................................................................... Podpis:  ........................................................................................
 podpis klienta s ověřenou totožností nebo podpis jeho  podpis druhého zákonného zástupce s ověřenou totožností,  
 zákonného zástupce s ověřenou totožností,  pokud je účastníkem stavebního spoření nezletilá osoba 
 pokud je žadatelem nezletilá osoba

 Podpis:  ........................................................................................
 jméno, příjmení, ID a podpis pracovníka, který ověřil  
 totožnost klienta, příp. potvrzení o úředním ověření

DŮLEŽITÉ INFORMACE: Tento formulář použijte po zrušení úvěru nebo stavebního spoření od Buřinky, abychom 
věděli, kam vyplatit zůstatek ze zrušeného účtu, dodatečnou státní podporu nebo přeplatek úvěru. Vyplněný formulář 
vytiskněte a s ověřeným podpisem odešlete na adresu Buřinky nebo předejte v kterékoli pobočce České spořitelny 
či některému z našich externích partnerů. Je nutné, aby Váš podpis, případně podpisy zástupců klienta, byly ověřené 
v pobočce České spořitelny nebo u externího partnera. Podpisy můžete také nechat ověřit úředně např. u notáře, 
na obecním či krajském úřadu nebo u České pošty s označením Czech POINT.

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., se sídlem Antala Staška 1292/32, 140 00 Praha 4,  
IČO 60197609, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka 2616
Buřinka je obchodní značka Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. 3-S3211/3 04/2023

www.burinka.cz
burinka@burinka.cz
infolinka: 800 120 120

Výplata po zrušení účtu


	jmeno_klient: 
	prijmeni_klient: 
	rc_klient: 
	bydli1_klient: 
	bydli2_klient: 
	vypl_zuctu_predc: 
	vypl_zuctu_c: 
	vypl_naucet: Off
	vypl_naucet_predc: 
	vypl_naucet_c: 
	vypl_naucet_kodb: 
	vypl_naucet_ks: 
	vypl_naucet_vs: 
	vypl_naucet_sps: 
	vypl_pob: Off
	vypl_pou: Off
	vypl_pou_jmeno: 
	vypl_pou_prijm: 
	vypl_pou_misto: 
	kde_seps: 
	kdy_seps: 
	vypl_pou_uli: 


