Datum požadovaného
čerpaní (pracovní den) 1)

505
(pro vnitřní potřebu ČMSS)

ŽÁDOST O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ÚVĚROVÉ SMLOUVY
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
Žádáme/žádám o čerpání finančních prostředků z titulu uzavřené Úvěrové smlouvy dle pokynu/pokynů níže:
Číslo úvěrové smlouvy
1. dispozice k čerpání převodem na účet 2)
Částka v Kč 2a)

Ve výši zůstatku splácené Úvěrové smlouvy v ČMSS číslo 2b)
Ve výši určené ČMSS 2c) (je-li předpokladem pro čerpání)

V celkové/zbývající výši nároku dle úvěrové smlouvy
Majitel účtu (název účtu, příjemce platby)
Číslo účtu

Kód banky

Variabilní symbol

Specifický symbol

Konstantní symbol

Zpráva pro příjemce platby
Pouze pro interní potřebu ČMSS
Datum čerpání

Výše čerpání

Zůstatek účtu

Schválení I.

Schválení II.

2. dispozice k čerpání převodem na účet 2)
Částka v Kč 2a)

Ve výši zůstatku splácené Úvěrové smlouvy v ČMSS číslo 2b)
Ve výši určené ČMSS 2c) (je-li předpokladem pro čerpání)

V celkové/zbývající výši nároku dle úvěrové smlouvy
Majitel účtu (název účtu, příjemce platby)
Číslo účtu

Kód banky

Variabilní symbol

Specifický symbol

Konstantní symbol

Zpráva pro příjemce platby
Pouze pro interní potřebu ČMSS
Datum čerpání

Výše čerpání

Zůstatek účtu

Schválení I.

Schválení II.

3. dispozice k čerpání převodem na účet 2)
Částka v Kč 2a)

Ve výši zůstatku splácené Úvěrové smlouvy v ČMSS číslo 2b)
Ve výši určené ČMSS 2c) (je-li předpokladem pro čerpání)

V celkové/zbývající výši nároku dle úvěrové smlouvy
Majitel účtu (název účtu, příjemce platby)
Číslo účtu

Kód banky

Variabilní symbol

Specifický symbol

Konstantní symbol

Zpráva pro příjemce platby
Pouze pro interní potřebu ČMSS
Datum čerpání

Výše čerpání

Zůstatek účtu

Schválení I.

Schválení II.
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Vzdávám/vzdáváme se nároku na další čerpání, resp. dočerpání zbývajícího nároku dle Úvěrové smlouvy
Místo pro podpisy všech zletilých dlužníků, spoludlužníků, zástupců 3) a jejich ověření
V

Dne

Podpis

V

Dne

Podpis

ověřovací razítko a podpis OZ

ověřovací razítko a podpis OZ

Místo pro podpisy všech zletilých dlužníků, spoludlužníků, zástupců 3) a jejich ověření
V

Dne

Podpis

V

Dne

Podpis

ověřovací razítko a podpis OZ

ověřovací razítko a podpis OZ

Vysvětlivky
1) Uveďte pracovní den v případě, že požadujete konkrétní datum, nejedná se o datum splatnosti, ale provedení výplaty. Nebude-li uvedeno
žádné datum, čerpání proběhne ve lhůtě dle zákona o platebním styku.
2) Požadované možnosti v dispozici k čerpání označte křížkem, nevyužité dispozice proškrtněte
a) v poli uveďte požadovanou výši čerpání v Kč
b) v poli uveďte číslo splácené Úvěrové smlouvy. V případě, že splácíte Úvěrovou smlouvu jako celek (všechny účty), není již nutné vyplňovat
údaje o majiteli a účtu.
c) ČMSS stanoví výši čerpání na základě interního přecenění zhodnocení zastavené nemovitosti
3) ČMSS jako zástupce akceptuje pouze zmocněnce, zákonného zástupce nebo opatrovníka
Upozornění
1. Nepodepisujte nevyplněné nebo neproškrtnuté.
2. Dlužníci berou na vědomí, že při prvním čerpání meziúvěru bude čerpaná částka snížena o poplatek sjednaný v Úvěrové smlouvě.
3. Provedení platební služby se řídí Podmínkami a informacemi při provádění platebního styku v ČMSS v akt. znění, na základě kterých jsou také
uzavírány smlouvy o jednorázových platebních transakcích. Akt. znění podmínek je zpřístupněno na webových stránkách www.cmss.cz a na
dalších místech tam uvedených.
4. Platnost Žádosti o čerpání je 3 měsíce od prvního podpisu.
5. Podpisy všech podepsaných účastníků musí být ověřeny pověřenou osobou ze strany ČMSS nebo úředně
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