Pokyn k čerpání úvěru
Smlouva o stavebním spoření č.
Údaje o klientovi / osobě oprávněné jednat za klienta
Jméno a příjmení
Mobilní telefon

E-mail

Adresa bydliště
Údaje o čerpání Ke každému požadovanému čerpání označte způsob platby a vyplňte bankovní spojení, příp. adresu a částku k čerpání. Nebudou-li tyto údaje uvedeny, nebude platba realizována.
Zpětná úhrada již realizovaných plateb dle přiloženého Seznamu dokladů
na účet
předčíslí účtu

šekovou poukázkou na níže uvedenou adresu
číslo účtu

kód plateb. styku

variabilní symbol

specifický symbol

konst. symbol

Částka

specifický symbol

konst. symbol

Částka

Zálohové čerpání dle smlouvy o úvěru
na účet
předčíslí účtu

šekovou poukázkou na níže uvedenou adresu
číslo účtu

kód plateb. styku

variabilní symbol

Úhrada dodavateli, prodávajícímu / úhrada závazku dle přiloženého podkladu – vyberte:
faktura / y
)

kupní smlouva / budoucí kupní smlouva

na účet

předčíslí účtu

ostatní (nutno přiložit doklady))

šekovou poukázkou na níže uvedenou adresu
číslo účtu

kód plateb. styku

variabilní symbol

specifický symbol

konst. symbol

Částka

Adresa pro výplatu šekovou poukázkou
Příjmení

Jméno

Rodné číslo
Ulice

č.p.

Obec

PSČ

č.or.

č.ev.

Žádám o vystavení potvrzení o čerpání úvěru ve formě mimořádného výpisu z úvěrového účtu. Beru na vědomí, že zhotovení tohoto výpisu podléhá úhradě dle platného
Sazebníku úhrad za poskytované služby Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen „Banka“).
Klient souhlasí s tím, že Banka za něj může provést úkony pro potřeby prověření účelu a zajištění úvěru jako jsou např. získání údajů
z katastru nemovitostí, pořízení výpisu z katastru nemovitostí nebo jiné listiny z databáze katastrálního úřadu, pokud tak neučiní sám. Za tyto úkony
si Banka zaúčtuje úhrady dle platného Sazebníku úhrad za poskytované služby.

ANO

NE*)

Údaje pro ověření totožnosti klienta, resp. osoby oprávněné jednat za klienta
Totožnost ověřena dle OP – občan ČR, Pas/PP – cizinec **)

Kontrolní č.***)

Platnost průkazu do

Rodné číslo/Datum narození **)

Údaje o zmocněném zástupci Banky (dále jen „OZ“)
Příjmení, jméno, telefon OZ

IČO

Číslo OZ

Osobní číslo

1 9
Prohlášení klienta:
Klient tímto prohlašuje, že byl seznámen s ustanoveními, která jsou uvedena na straně druhé tohoto Pokynu k čerpání úvěru, obsahu rozumí a souhlasí s ním.
Místo sepsání

Datum sepsání
Podpis klienta, resp. osoby oprávněné jednat
za klienta
*) V případě nevyplnění údajů platí, že Klient nesouhlasí s tím, aby Banka za něj provedla úkony pro potřeby prověření účelu a zajištění úvěru.
**) Nehodící se škrtněte.
***) Poslední číslo ve strojově čitelném kódu občanského průkazu.
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Podpis OZ, který současně ověřil totožnost a podpis klienta,
resp. osoby oprávněné jednat za klienta

2. strana pokynu k čerpání ke smlouvě č.

sepsaného dne

Pokyn k čerpání úvěru
- strana druhá Prohlášení klienta, resp. osoby oprávněné jednat za klienta (dále jen „klient“)
1. Klient bere na vědomí, že faktury, příp. jiné platební doklady se nevrací ani nearchivují, proto je nutné je předložit v čitelné kopii. Z předložených dokladů musí vyplývat
využití úvěrových prostředků ve shodě s účelem poskytnutí úvěru.
2. Klient bere na vědomí, že již uhrazené platební doklady je možno zpětně proplatit pouze za předpokladu, že byly vystaveny nejdříve k datu uzavření smlouvy o stavebním
spoření, resp. kdykoliv později.
3. Klient bere na vědomí, že v případě zpětného proplacení již realizovaných plateb v souvislosti s koupí nemovitosti či převodem členských práv a povinností k družstevnímu
bytu je nutno předložit doklad o úhradě fakturované/sjednané částky (výpis z účtu, doklad z internetbankingu, kontrolní ústřižek poštovní poukázky, potvrzení o úhradě např. v textu kupní smlouvy aj.).
4. Klient souhlasí s tím, že čerpání úvěru ze stavebního spoření může být zahájeno až po vyplacení uspořené částky.
5. Klient bere na vědomí, že čerpání úvěrových prostředků je podmíněno splněním podmínek sjednaných Smlouvou o úvěru.
6. Klient bere na vědomí, že u smluv o stavebním spoření, u nichž skončila fáze spoření uzavřením smlouvy o úvěru, resp. byla vyplacena uspořená částka před dovršením
vázací doby, je nutno v souladu se zákonem o stavebním spoření prokázat použití uspořené částky (včetně připsaných úroků) a připsané státní podpory na řešení bytové
potřeby klienta, resp. jeho osoby blízké. Nebudou-li ve stanovené lhůtě příslušné doklady předloženy, je Banka povinna vrátit ve prospěch účtu stavebního spoření
připsanou státní podporu Ministerstvu financí ČR.
7. Klient souhlasí s tím, že pokud budou Bance předloženy doklady, ze kterých nebude zřejmá jejich platnost a účinnost (např. rozvazovací podmínky po určitém datu
v případě kupní smlouvy), je Banka oprávněna odmítnout jejich proplacení.
8. Klient bere na vědomí, že přehled předkládaných dokladů je třeba uvést do formuláře Seznam dokladů.
9. Klient bere na vědomí, že informaci o čerpání úvěru lze získat prostřednictvím internetového servisu. Pokud klient žádá o aktivaci služeb internetového servisu, řídí se tato
služba samostatnou Smlouvou o poskytování služeb internetového servisu nebo příslušnými ustanoveními Všeobecných podmínek (zejména Čl. 25 Služby internetového
a telefonního servisu).
10. Klient souhlasí s tím, že Banka nebude realizovat platby, které klient požaduje zúčtovat jinak, než je uvedeno v přiložených podkladech.
11. Klient souhlasí s tím, že Banka může snížit čerpanou částku o položky, které neodpovídají platné účelovosti úvěru a v případech, kdy úvěrový limit již nedosahuje částky
požadované klientem. Při nedostatečném limitu může Banka rovněž určit pořadí plateb.
12. Klient bere na vědomí, že Pokyn k čerpání úvěru (dále jen „Pokyn“) je splatný okamžikem jeho doručení Bance. Klient výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby výplata
finančních prostředků byla Bankou realizována do 10 pracovních dnů od doručení Pokynu a příslušných dokladů do sídla Banky v Praze 3. Banka neodpovídá za sankce
stanovené a předepsané prodávajícím/dodavatelem při pozdní úhradě ze strany kupujícího/nabyvatele zboží či služeb a neprovádí plnění vyplývající z titulu předpisu těchto
sankcí.
13. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho podpis musí být ověřen. V opačném případě nemůže být Pokyn realizován. Ověřený podpis je podpis ověřený
úředně (notář, matrika, pracoviště CzechPOINT), zmocněným zástupcem Banky, oprávněným zaměstnancem Banky a v případě využití služeb internetového
servisu je za ověřený podpis považováno zadání hesla a potvrzovacího kódu, který Banka zašle klientovi na registrovaný mobilní telefon.

Pole pro ověření podpisu
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