ŽÁDOST PRÁVNICKÉ OSOBY O ZMĚNU SMLOUVY
o stavebním spoření a o zřízení účtu číslo
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název právnické osoby (přesný název podle dokladu opravňujícího k činnosti)

IČO

Sídlo
ulice

č.p.

obec

PSČ

Požadovaná změna
Výše cílové částky

z

Kč

na

Kč

Výše měsíčního vkladu

z

Kč

na

Kč

Tarif

z

na

Osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu
jméno, příjmení, titul

funkce (vazba k právnické osobě)

adresa trvalého pobytu

datum narození

jméno, příjmení, titul

funkce (vazba k právnické osobě)

adresa trvalého pobytu

datum narození

Podpisový vzor - viz příloha č.1 - Podpisový vzor/Identifikace klienta - právnická osoba
Razítko právnické osoby - viz příloha č.1 - Podpisový vzor/Identifikace klienta - právnická osoba
Adresa

sídlo firmy
korespondenční

Ostatní

K doložení požadovaných změn přikládáme:
aktuální výpis z obchodního rejstříku či rejstříku společenství - právnických osob (povinné při změně osoby oprávněné
zastupovat právnickou osobu, podpisových vzorů, adresy sídla firmy, apod.)
Zástupce právnické osoby bere na vědomí, že:
1. při změně výše měsíčního vkladu a při zvýšení cílové částky musí měsíční vklad odpovídat alespoň minimální výši
stanovené Všeobecnými obchodními podmínkami stavebního spoření pro jednotlivé tarify,
2. po změně cílové částky nebo tarifu může k přidělení cílové částky dojít nejdříve po uplynutí lhůty stanovené Raiffeisen
stavební spořitelnou (dále jen „banka“),
3. změna osobních údajů se vztahuje na všechny platné smluvní vztahy mezi uvedenou právnickou osobou a bankou,
4. změna cílové částky podléhá úhradě dle platného Sazebníku úhrad za poskytované služby.

Zástupce právnické osoby prohlašuje, že jsou nám známy možné následky změn smlouvy o stavebním spoření ve smyslu
Všeobecnýchobchodních podmínek stavebního spoření. Současně potvrzuje, že byl informován o možnosti seznámit se
se způsoby zpracování a ochrany osobních údajů zastupujících a jednajících fyzických osob prostřednictvím Informačního
memoranda o zpracování osobních údajů v Raiffeisen stavební spořitelně a.s. dostupného na www.rsts.cz.
V

dne

razítko a podpis osoby oprávněné
zastupovat právnickou osobu

podpis zástupce banky, který současně
ověřil totožnost a podpis klienta
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