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ŽÁDOST PRÁVNICKÉ OSOBY 

O PROVEDENÍ MIMOŘÁDNÉ SPLÁTKY ÚVĚRU – SBD 
 

  

obchodní jméno - přesný název právnické osoby podle dokladu  

opravňujícího k činnosti 

IČO 

 

    

sídlo obchodní firmy - ulice č.p. / č.or. obec PSČ 

 

   KOMERČNÍHO ÚVĚRU, reg. č.  č. ú.:  /7950 

 

 Výše mimořádné splátky úvěru:  Kč. 

 Datum provedení mimořádné splátky úvěru:   . 

 
Mimořádná splátka může být provedena pouze za předpokladu, že k požadovanému datu provedení mim. 
splátky jsou finanční prostředky připsané na úvěrovém účtu v Raiffeisen stavební spořitelně a.s. 

 
Jedná se o mimořádnou splátku úvěru z titulu zákonného převodu jednotek do osobního vlastnictví 

   ANO 

Konkrétně se jedná o tyto jednotky (příp. dle přílohy):  

Jednotka č. Částka v Kč 
Poznámka 

částečný vklad/ doplacení KC 

   

   

   

   

Uvedené jednotky se již nadále nebudou podílet na splácení úvěru. Žádáme o přepočet měsíční splátky 
úvěru při zachování konečné splatnosti úvěru. 

   NE 

Zdůvodnění žádosti o mimořádnou splátku: 

 

 

 

 

 

   Žádáme o zachování měsíční splátky úvěru a zkrácení konečné splatnosti úvěru  

   Žádáme o snížení měsíční splátky úvěru a zachování konečné splatnosti úvěru  
 

Změna je vždy realizována prostřednictvím dodatku ke smlouvě o úvěru, který je klientovi vyhotoven za 
úhradu dle Sazebníku úhrad za poskytované služby. 
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   PŘEKLENOVACÍHO ÚVĚRU A ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 

 
    Oznamujeme provedení mimořádného VKLADU finančních prostředků na účet stavebního 

 

   spoření č.                                 0 5        / 7950. 

 

    Žádáme o provedení mimořádné SPLÁTKY úvěru reg. číslo                                        , 

    č. ú.:                                 3 4        / 7950. 

 
 

 Výše mimořádné splátky úvěru:  Kč. 

 Datum provedení mimořádné splátky úvěru:   . 

 
Mimořádná splátka může být provedena pouze za předpokladu, že k požadovanému datu provedení mim. 
splátky jsou finanční prostředky připsané na úvěrovém účtu v RSTS. 

Jedná se o mimořádnou splátku úvěru z titulu zákonného převodu jednotek do osobního vlastnictví 

   ANO 

Konkrétně se jedná o tyto jednotky (příp. dle přílohy)  

Jednotka č. Částka v Kč 
Poznámka 

částečný vklad / doplacení xx 

   

   

   

Uvedené jednotky se již nadále nebudou podílet na splácení úvěru. 

   NE 

Zdůvodnění žádosti o změnu úvěru: 

 

 

 

 

Změna je vždy realizována prostřednictvím dodatku ke smlouvě o úvěru, který je klientovi vyhotoven za 
úhradu dle Sazebníku úhrad za poskytované služby. 

 

Zástupce právnické osoby 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 oprávněných osob  

dle výpisu z rejstříku 
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