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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KLIENTA  - právnické osoby 
 

  

název právnické osoby (přesný název podle dokladu opravňujícího k činnosti) IČO 

Sídlo 

    
ulice č.p. / č.or. obec PSČ 

DOPLŇUJÍCI ÚDAJE: 
   Spoření 

   Úvěr 

INFORMACE O ZMĚNĚ 
   Identifikační údaje (změna občanského průkazu, …)  

1/ 
  

jméno, příjmení, titul funkce (vazba k právnické osobě) 

  

platnost průkazu do druh průkazu 

  

průkaz vydal (stát/orgán) číslo průkazu  /  kontrolní číslice 

2/ 
  

jméno, příjmení, titul funkce (vazba k právnické osobě) 

  

platnost průkazu do druh průkazu 

  

průkaz vydal (stát/orgán) číslo průkazu  /  kontrolní číslice 

   Bankovní spojení*) 

  
banka číslo účtu / kód banky 

   Kontakty 

   

jméno a příjmení + funkce   telefon / mobil e-mail 
 

   

jméno a příjmení + funkce  telefon / mobil e-mail 
 

   

jméno a příjmení + funkce telefon / mobil e-mail 
 

   

jméno a příjmení + funkce telefon / mobil e-mail 
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   Pojištění nemovitosti*) 

   
škodové pojištění uzavřeno u pojišťovny číslo pojistné smlouvy pojistná hodnota domu 

   Datová schránka 

 

ID datové schránky 

   Ostatní informace*) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 V    dne  

 

 

 

   

  podpisy osob oprávněných  
zastupovat právnickou osobu  

(dle předloženého podpisového vzoru) 
 
*) Přílohou je předložení příslušného dokladu / smlouvy. 

Používání razítka     ANO      NE 
 
 
 
 
 

otisk razítka 

  
Souhlas s poskytnutím údajů obsažených v této žádosti smluvním partnerům stavební spořitelny a členům finanční skupiny 
vyjmenovaným v Informačním memorandu stavební spořitelny o zpracování osobních údajů v Raiffeisen stavební spořitelně 
a.s. (dále jen „Informační memorandum stavební spořitelny“) za účelem nabídky produktů a služeb těchto smluvních partnerů. 
Tento souhlas může žadatel kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v Informačním memorandu stavební spořitelny.      ANO     NE 
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