VYČÍSLENÍ ZŮSTATKU
PRO DOPLACENÍ ÚVĚRU
DŮLEŽITÉ INFORMACE: Vyplněný formulář vytiskněte, podepište, a naskenovaný odešlete na e-mail
burinka@burinka.cz. Formulář můžete také zaslat poštou na adresu Buřinky nebo předat v kterékoli
pobočce České spořitelny či některému z našich externích partnerů.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KLIENTA (povinné údaje):
Jméno: ........................................................................................................ Příjmení: .........................................................................................................................................
Rodné číslo / datum narození:............................................................................................
Bydliště (ulice, č.p., obec, PSČ): .....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Korespondenční adresa (pokud je jiná než adresa bydliště): ........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................................. Telefon (mobil): .....................................................................................................
ŽÁDÁM O:
Vyčíslení zůstatku pro doplacení úvěru (max. 3 měsíce předem):
K ÚČTU:
.................................. –...................................................................... /8060
.................................. –...................................................................... /8060

bez využití zůstatku na souvisejícím účtu stavebního spoření

ke dni .........................................

s využitím zůstatku na souvisejícím účtu stavebního spoření vč. ukončení smlouvy o stav. spoření ke dni ............................................
Při výběru varianty s využitím zůstatku na souvisejícím účtu stavebního spoření dojde k započtení pohledávky klienta
za stavební spořitelnou (zůstatek na účtu stavebního spoření) proti pohledávkám stavební spořitelny za klientem, plynoucím
ze smlouvy o úvěru, a k následnému ukončení smlouvy o stavebním spoření. K započtení dojde za předpokladu provedení
mimořádné splátky ve vyčíslené výši. Pokud bude tato smlouva o stavebním spoření ukončena před uplynutím 6 let od jejího
uzavření, bude veškerá státní podpora připsaná na výše uvedeném účtu stavebního spoření vrácena zpět Ministerstvu financí
České republiky.
Podpisem žádosti potvrzuji, že souhlasím s těmito informacemi a výše uvedeným postupem.
Buřinka vyčíslí částku potřebnou k úplnému splacení tohoto úvěru k uvedenému dni formou vyčíslení zůstatku úvěru, který
vám odešleme na vaši e-mailovou nebo korespondenční adresu. Vyhotovení vyčíslení zůstatku úvěru je zpoplatněno dle Ceníku
Stavební spořitelny České spořitelny.
Souhlas s prodejem nemovitosti
	Souhlas je nutné vystavit u zástavních smluv vložených na katastr nemovitostí po 1. 1. 2014. Přílohou žádosti musí být kopie
kupní/rezervační smlouvy. Služba je zpoplatněna dle Ceníku Stavební spořitelny České spořitelny.
Případný přeplatek po splacení úvěru zašlete
bezhotovostně na účet: ........................................... –........................................................................ /............................
k výplatě na kteroukoli pobočku České spořitelny. Platbu si můžete převést bezhotovostně na účet nebo si peníze nechat
vyplatit v hotovosti. Výplata v pobočce je zpoplatněna dle Ceníku Stavební spořitelny České spořitelny.

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
tel.: 800 120 120, e-mail: burinka@burinka.cz, internet: www.burinka.cz
Buřinka je obchodní značka Stavební spořitelny České spořitelny, a.s.
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VYČÍSLENÍ ZŮSTATKU
PRO DOPLACENÍ ÚVĚRU
(pokračování)
Zdroje, ze kterých doplácím úvěr:
refinancování k jiné bance
refinancování novým úvěrem od České spořitelny nebo Buřinky
vlastní prostředky
prodej nemovitosti
jiné zdroje, uveďte prosím jaké ................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................

Poznámky: ............................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Podpis: ........................................................................................
vlastnoruční podpis klienta
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