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O Z N Á M E N Í   
 
 

ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek pro stavební spoření  
Raiffeisen stavební spořitelny a.s.  

 
A. Parametry tarifů   
   

 Tarif S 041  
1. Úroková sazba  
 1.1. z vkladů  ⇒ 2 % p.a. 
 1.2. z úvěrů ze stavebního spoření  ⇒ 4,9 % p.a. 

2. Minimální měsíční vklad ⇒ 0,3% z cílové částky 
3. Minimální měsíční vklad pro přidělení cílové částky do 6 let ⇒ 0,5% z cílové částky 
4. Minimální měsíční splátka úvěru ze stavebního spoření ⇒ 0,5% z cílové částky 
5. Minimální výše zůstatku na účtu pro přidělení cílové částky ⇒ 40% z cílové částky 
6. Maximální výše úvěru ze stavebního spoření ⇒ 60% z cílové částky 
7. Koeficient ukazatele zhodnocení ⇒ 2,7 
 Změna tarifu S 041 je možná pouze na tarif S 061.  
   

 Tarif S 061  
1. Úroková sazba  
 1.1. z vkladů  ⇒ 1 % p.a. 
 1.2. z úvěrů ze stavebního spoření  ⇒ 3,5 % p.a. 

2. Minimální měsíční vklad ⇒ 0,2% z cílové částky 
3. Minimální měsíční vklad pro přidělení cílové částky do 6 let ⇒ 0,7% z cílové částky 
4. Minimální měsíční splátka úvěru ze stavebního spoření ⇒ 0,7% z cílové částky 
5. Minimální výše zůstatku na účtu pro přidělení cílové částky ⇒ 40% z cílové částky 
6. Maximální výše úvěru ze stavebního spoření ⇒ 60% z cílové částky 
7. Koeficient ukazatele zhodnocení ⇒ 1,5 
 Změna tarifu S 061 na jiný tarif není možná.  

Část A. tohoto oznámení je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního vztahu pro Návrhy na 
uzavření smlouvy o stavebním spoření a o zřízení vkladového účtu podané a Smlouvy o stavebním 
spoření a o zřízení vkladového účtu uzavřené v době účinnosti tohoto oznámení. 
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B. Obecná ustanovení  

1. Minimální výše cílové částky ⇒ 50.000,- Kč 
2. Maximální výše cílové částky ⇒ neomezena 
3. Minimální hodnota ukazatele zhodnocení smlouvy o 

stavebním spoření pro přidělení cílové částky 
⇒ 64 

4. Lhůta, po kterou nemůže dojít k přidělení cílové částky po 
změně smlouvy o stavebním spoření dle VOP 

⇒ 0 měsíců 

Část B. tohoto oznámení je platná pro všechny Smlouvy o stavebním spoření a o zřízení vkladového 
účtu v době účinnosti tohoto oznámení. 

Toto oznámení nabývá účinnosti dnem 10.4.2006. Změny budou vyhlášeny novým oznámením, které 
bude zveřejněno na všech pracovištích a obchodních místech Raiffeisen stavební spořitelny a.s. a na 
www.rsts.cz . 
 
V Praze dne 21. března 2006 
 

 
 

Ing. Jan Jeníček 
místopředseda představenstva 

Dr. Ing. Pavel Chmelík 
místopředseda představenstva 

 Mag. Kurt Matouschek 
předseda představenstva 
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