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Přijetí nabídky úvěru ze stavebního spoření            12/2022
    

PŘIJETÍ NABÍDKY ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ  
ke smlouvě o stavebním spoření číslo 

          
 

 

 

Klient     

  

   Rodné číslo /  
 

 
                         Příjmení, jméno, titul 

 

  Datum narození    

Adresa trvalého  Rodné číslo  
        Splnění podmínek ke dni  

pobytu                                                    Ulice, č.p. obec, PSČ                                   (uveďte datum z dopisu)                  

  S    

Žádost o přidělení úvěru ze stavebního spoření ve zkráceném termínu, a to k poslednímu dni měsíce    . 202 
(doplňte požadovaný měsíc a rok). Nabídku dřívějšího přidělení lze využít pouze v případě, že ode dne uzavření 
smlouvy o stavebním spoření do tohoto data již uplynulo/uplyne minimálně 24 měsíců. 

Prohlašuji, že mám zájem o úvěr ze stavebního spoření a svým níže připojeným podpisem beru na vědomí následující: 
1. Státní podporu evidovanou na mém účtu mi vyplatí Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (dále jen „stavební spořitelna“) 

až po splnění podmínek stanovených zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního 
spoření v platném znění a Všeobecnými obchodními podmínkami stavebního spoření a bude vyplacena stejným způsobem,

     jakým byla vyplacena uspořená částka (zůstatek na účtu stavebního spoření), pokud nesdělím stavební spořitelně písemnou 
     formou jiné dispozice pro její výplatu. 
2. Pro předložení všech podkladů nutných k uzavření smlouvy o úvěru je stanovena lhůta maximálně 12 měsíců od data 

přidělení cílové částky (úvěru ze stavebního spoření). Jestliže nepředložím všechny potřebné doklady ve stanovené 
lhůtě, nárok na úvěr zaniká. 

3. V případě, že k uzavření smlouvy o úvěru dojde před uplynutím vázací doby mé smlouvy o stavebním spoření, je nutné 
nejpozději do 12 měsíců od výplaty uspořené částky prokázat použití uspořené částky, příp. státní podpory na řešení 
bytové potřeby. Jestliže ve stanovené lhůtě neprokážu použití uspořené částky, příp. státní podpory na řešení bytové 
potřeby, vrátí stavební spořitelna státní podporu evidovanou na mém účtu Ministerstvu financí ČR. 

Po přidělení úvěru ze stavebního spoření žádám o výplatu uspořené částky v termínu (označte křížkem zvolený termín): 

  po podpisu smlouvy o úvěru 

   při prvním čerpání úvěru 

   po uplynutí vázací doby (lhůta stanovená zákonem, po kterou klient nenakládá s uspořenou částkou) 

 a tímto způsobem (označte křížkem zvolený způsob): 

na účet číslo       /  (kód platebního styku) 

 

 variabilní symbol 

 

 
 

 

šekem na adresu trvalého pobytu 
 

  
  

 
V 

  

Dne 
    

                                                                                                                                                         Ověřený podpis klienta, resp.  
                                                                                                                                                          zákonných zástupců klienta*) 
                                                                                                                                                 

Obchodní zástupce (OZ) / Makléř 

  

Číslo / IČO OZ /Makléř 

   Totožnost ověřena dle průkazu (druh):  

 číslo průkazu      kontrol. č.  

 rodné číslo / datum narození      

 Datum                   Podpis   

 *) Podpis musí být ověřen zmocněným obchodním zástupcem či zaměstnancem RSTS, příp. úředně.  
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