NEVYPLŇOVAT
Místo pro nalepení čárového kódu v ČMSS

PLNÁ MOC
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., sídlo: Vinohradská 3218/169, P. O. Box 117, 100 17 Praha 10, IČO: 49241397, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2117 (dále jen „ČMSS“), tel.: 225 225 225, fax: 225 225 999, internet: www.cmss.cz, e-mail: info@cmss.cz
Vyplní zmocnitel
Dne

Rodné číslo

Příjmení, tituI

Pohlaví

Muž

Žena

Jméno

Datum narození

Místo narození

Stát narození

Trvalý pobyt
Průkaz totožnosti - druh

Číslo

Platnost do

Vydal

Povolání**
Zdroj příjmů**

Ekonomický sektor**

Investujete nebo investoval(a) jste do virtuální měny nebo investičních tokenů?**
Do jakých?

Ano

Ne

Jaké exchange platformy nebo wallet providery pro výměnu používáte?

IČO zaměstnavatele / OSVČ*/**
Výše průměrného čistého měsíčního příjmu za posledních 12 měsíců*/**
Zmocňuji tímto zmocněnce, aby za mě činil/a právní jednání ve vztahu k ČMSS a/nebo k příslušnému katastrálnímu úřadu/pracovišti
( není-li dále uvedeno jinak) spojená s/se
ANO
NE
1.
smlouvou o stavebním spoření
2.
úvěrovou smlouvou stavebního spoření
3.
smlouvou o zřízení zástavního práva k věcem nemovitým
4.
smlouvou o přistoupení k dluhu
5.
žádostí o poskytnutí meziúvěru/úvěru ze stavebního spoření
a to jmenovitě k následujícím právním jednáním:
ANO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

NE
uzavření shora uvedené smlouvy/smluv
změnám shora uvedené smlouvy/smluv
přijetí přidělení cílové částky ze smlouvy o stavebním spoření
výpovědi smlouvy o stavebním spoření
převzetí uspořené částky a státní podpory ze smlouvy o stavebním spoření
podávání žádosti o čerpání meziúvěru / úvěru
podávání žádosti o poskytnutí meziúvěru/úvěru ze stavebního spoření
podávání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí
přebírání všech písemností týkajících se shora uvedené smlouvy/smluv

j)

Podpis zmocnitele (úřední ověření proveďte na zadní stranu tohoto formuláře)

Upozornění: Pro korektní vyplnění formuláře se, prosím, seznamte s dokumentem Návod k vyplnění formuláře Plná moc.
* Údaj povinný v případě cizinců (mimo SK) a politicky exponovaných osob, nebo pro osoby, které uvedly, že investují do virtuální měny.
** Údaj není povinný u osob, které figurují pouze jako zástavci nemovitosti
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Vyplní zmocněnec
Dne

Rodné číslo

Příjmení, tituI

Pohlaví

Muž

Žena

Jméno

Datum narození

Místo narození

Stát narození

Trvalý pobyt

Průkaz totožnosti - druh

Číslo

Platnost do

Vydal

Plnou moc přijímám

Místo

Podpis zmocněnce

Datum

Identifikace osoby podle zákona číslo. 253/2008 Sb.
Svým podpisem potvrzuji, že jsem ověřil/a totožnost a správnost údajů výše uvedené osoby, včetně shody podoby s vyobrazením v platném
průkazu totožnosti podle zákona č. 253/2008 Sb. a právní způsobilost ověřované osoby.
Razítko smluvního partnera
Místo

Podpis (smluvní partner ČMSS)

Datum

ČPU

Informace o zpracování osobních údajů
Účastníci berou na vědomí, že osobní údaje ČMSS zpracovává a nakládá s nimi tak, jak je uvedeno v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů dostupném
na http://www.cmss.cz/osobni-udaje, se kterým se seznámili.
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