
Já, níže podepsaný (dále jen „Zmocnitel“):

Titul: .......................... Jméno:  ................................................... Příjmení:  .....................................................................  Titul:  ......................

RČ / datum naroz.:  ...........................................Místo naroz.:  ......................................................... Stát naroz.:  ........................................

Státní příp. další příslušnost:  ...........................................Daňové rezidenství (např. ČR):  ......................................................................

Druh dokladu totožnosti:  .........................................................      Číslo dokladu totožnosti:  ......................................................................

Platnost dokladu totožnosti do:  .............................................  Doklad vydal (orgán i stát):  ......................................................................

Bydliště (ulice, č.p., obec, PSČ):  ........................................................................................................................................................................

uděluji plnou moc panu/paní (dále jen „Zmocněnec“):

Titul: .......................... Jméno:  ................................................... Příjmení:  .....................................................................  Titul:  ......................

RČ / datum naroz.:  ...........................................Místo naroz.:  ......................................................... Stát naroz.:  ........................................

Druh dokladu totožnosti:  .........................................................      Číslo dokladu totožnosti:  ......................................................................

Platnost dokladu totožnosti do:  .............................................  Doklad vydal (orgán i stát):  ......................................................................

Bydliště (ulice, č.p., obec, PSČ):  ........................................................................................................................................................................

Zmocněnec je zmocněn k právnímu jednání týkající se smlouvy o stavebním spoření:

  Uzavření smlouvy o stavebním spoření    Změna smlouvy číslo:  ............................................................................ /8060

  Výpověď smlouvy číslo:  .............................................................................../8060, včetně příkazu k výplatě zůstatku na účtu 
stavebního spoření a převzetí tohoto zůstatku v pobočce České spořitelny, je-li dán příkaz k výplatě v hotovosti.

  Jiné:  ...............................................................................................................................................................................................................

Zmocněnec je zmocněn k právnímu jednání týkající se smlouvy o úvěru:  ............................................................................ /8060

  Splacení úvěru   Splacení úvěru s využitím naspořené částky

  Jiné:  ...............................................................................................................................................................................................................

Zmocněnec je dále oprávněn učinit a podepsat za Zmocnitele prohlášení o daňových povinnostech, pokud bude toto 
prohlášení v souvislosti s jednáním, k němuž je Zmocněnec touto plnou mocí zmocněn, podle zákona č. 164/2013 Sb., 
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, vyžadováno. Zmocněnec je dále 
oprávněn za Zmocnitele vyplnit KYC dotazník (dle zásady „Poznej svého klienta“) v požadovaném rozsahu, pokud je KYC 
dotazník v souvislosti s jednáním, k němuž je Zmocněnec touto plnou mocí zmocněn, vyžadován.

Tato plná moc se uděluje do odvolání nebo na dobu určitou do:  ........................................

V  .............................................................................  dne ...............................  Podpis:  ............................................................
 podpis zmocnitele (úředně ověřený)

Pro uzavření smlouvy o stavebním spoření při zastupování nezletilého jiným zástupcem než rodičem použijte formulář 
Plné moci udělované třetí osobě zákonným zástupcem – rodičem nezletilého k uzavření smlouvy o stavebním spoření 
u Stavební spořitelny České spořitelny, a.s.

Plnou moc přijímám.
V  .............................................................................  dne ...............................  Podpis:  ............................................................
 podpis zmocněnce

DŮLEŽITÉ INFORMACE: Tuto plnou moc použijte v případě, že potřebujete zplnomocnit osobu pro právní jednání 
týkající se smlouvy o stavebním spoření či smlouvy o úvěru. Vyplněnou plnou moc vytiskněte a s Vaším úředně ověřeným 
podpisem předejte zmocněnci. Ten ji předloží při jednání v pobočce České spořitelny nebo u našich externích partnerů.

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., se sídlem Antala Staška 1292/32, 140 00 Praha 4,  
IČO 60197609, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka 2616
Buřinka je obchodní značka Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. 3-S3175/7 04/2023

www.burinka.cz
burinka@burinka.cz
infolinka: 800 120 120

Plná moc pro právní jednání vůči  
Stavební spořitelně České spořitelny, a.s.
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