
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KLIENTA-DLUŽNÍKA (povinné údaje):

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

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

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

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

SOUHLAS VLASTNÍKA NEMOVITÉ VĚCI:

–  souhlasím/souhlasíme, aby výše jmenovaný klient-dlužník provedl rekonstrukci:
(vyberte jednu z níže uvedených možností)

• rodinného domu: č.p. ..................... v, ve (město, městská část)  ..................................................................

• bytu: č. ........ v bytovém domě č.p. .....................  v, ve (město, městská část)  ..................................................................

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

 ................................................................. ................................................................. .................................................................
podpis	vlastníka	č.	1	 podpis	vlastníka	č.	2	 podpis	vlastníka	č.	3

 ................................................................. ................................................................. .................................................................
jméno,	příjmení	 jméno,	příjmení	 jméno,	příjmení

 ................................................................. ................................................................. .................................................................
rodné	číslo/datum	narození	 rodné	číslo/datum	narození	 rodné	číslo/datum	narození

 ................................................................. ................................................................. .................................................................
druh	a	číslo	dokladu	totožnosti	 druh	a	číslo	dokladu	totožnosti	 druh	a	číslo	dokladu	totožnosti

 ................................................................. ................................................................. .................................................................
 vyberte	Váš	rodinný	vztah	ke	klientovi*	 vyberte	Váš	rodinný	vztah	ke	klientovi*	 vyberte	Váš	rodinný	vztah	ke	klientovi*
*  Pokud vyberete rodinný vztah: družka/druh, snacha/zeť, tchyně/tchán, nebo žádný a dalším spoluvlastníkem není

klient nebo jeho osoba blízká (otec/matka, dcera/syn, vnučka/vnuk, babička/dědeček, sestra/bratr, registrovaný
partner), je třeba doložit doklad prokazující vztah k financované nemovité věci formou nájemní smlouvy nebo
smlouvy o výpůjčce.

Totožnost vlastníků ověřila/ověřil: .................................................................
podpis	zástupce	Buřinky 

.................................................................
jméno,	příjmení

.................................................................
ID

DŮLEŽITÉ INFORMACE: Formulář slouží pro potvrzení úprav nemovité věci, které provádí jiná osoba, než je  
vlastník/vlastníci této nemovité věci. Souhlas na formuláři dává vlastník, nadpoloviční většina vlastníků nebo všichni 
vlastníci nemovité věci. Při vyplnění je nutné přesně specifikovat vzájemný vztah mezi vlastníkem či vlastníky nemovité 
věci a klientem/dlužníkem Buřinky. Je pak třeba, aby s vyplněným formulářem vlastník/vlastníci nemovité věci navštívili 
kteroukoli pobočku České spořitelny nebo některého z našich externích partnerů, kde dojde k ověření jeho/jejich totožnosti.

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. 3218/2 04/2023

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

Souhlas vlastníka nemovité věci 
s rekonstrukcí k úvěru č. ...................–...................................../8060
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