ŽÁDOST O ČERPÁNÍ ÚVĚRU
dle smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení (dále jen Smlouva) ze dne ……………. uzavřené mezi
Sberbank CZ, a. s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO: 25083325, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka)
a
Rodné číslo žadatele (datum narození)

Příjmení a jméno
1.
2.
3.
4.
(dále jen „Klient“)

Klient tímto žádá Banku o provedení čerpání úvěru v souladu se Smlouvou a následujícími instrukcemi
Klienta:
Evidenční číslo úvěru
Čerpání číslo
Datum čerpání*
Celková částka čerpání
Datum první anuitní splátky
- nepovinné pole

CZK
vždy dvacátý den v měsíci

____. ____. ________

V případě, že bude zvolené Datum první anuitní splátky ve stejném kalendářním měsíci
jako zvolené Datum čerpání, potom je Banka oprávněna změnit datum první splátky na
20. den následujícího kalendářního měsíce po Datu čerpání. Zvolené Datum první
anuitní splátky nesmí být pozdější, než Datum první splátky uvedené ve Smlouvě.

Spěšná (prioritní) platba**
POKYN KLIENTA K PŘEVEDENÍ CELKOVÉ ČÁSTKY ČERPÁNÍ
Klient tímto dává Bance pokyn k převedení výše uvedené Celkové částky čerpání v souladu s níže uvedenými
platebními instrukcemi:
Variabilní
Specifický
Číslo účtu příjemce
Kód banky
Částka
Měna
symbol
symbol
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
Doklady přiložené k Žádosti:
list vlastnictví prokazující zřízení zástavního práva pro Banku

kupní smlouva

návrh na vklad zástavního práva ve prospěch Banky

zástavní smlouva

stavební povolení / ohlášení stavby

souhlas s užíváním stavby

zpráva o průběhu výstavby / rekonstrukce

aktuální fotodokumentace

smlouva o dílo / faktura / paragon / příjmový pokladní doklad

potvrzení o výši dlužné částky při refinancování

pojistná smlouva na nemovitost

potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu

pojistná smlouva k životnímu pojištění a vinkulace pojistného plnění

daňové přiznání ověřené od finančního úřadu

doklady o použití vlastních prostředků - ve výši

smlouva o úschově

CZK

jiné:

Klient tímto zároveň potvrzuje, že byly splněny všechny podmínky stanovené ve Smlouvě nutné pro čerpání
úvěru.
Žádost o čerpání úvěru za Klienta předložil a podepsal:
Datum podpisu: ______________________________

Podpis Klienta: _______________________________________

Vyplní banka

Číslo průkazu totožnosti

Druh průkazu totožnosti
Totožnost Klienta:
Příjmení a jméno

Pobočka

Žádost převzal/-a
a totožnost ověřil/-a

*Požadované datum čerpání musí být nejpozději do 90 dnů od data podpisu žádosti o čerpání.
**bude zpoplatněno dle platného Sazebníku poplatků

Podpis pracovníka banky

