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ÚZV

Bratislava,
6.4.2013

Vec

Výzva na oznámenie zmien v identifikačných údajoch klienta k úverovej zmluve
č. 802/335/2003

Vážený klient,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „štátny fond“) s účinnosťou
od 01.01.2014 prenáša správu všetkých úverových zmlúv do novej bankovej inštitúcie. V záujme plynulého
zabezpečenia prechodu na novú bankovú inštitúciu a overenia správnosti Vašich identifikačných údajov,
Vás týmto žiadame o ich potvrdenie.

V súvislosti s Vašou úverovou zmluvou č. 802/335/2003 štátny fond eviduje v databáze tieto údaje:

Územné bytové družstvo Ko
Nejaká ulica 5, 040 01 Košice
Územné bytové družstvo Ko, Nejaká ulica 5, 040 01 Košice
776655/1122

Ing. Dana  Pištová,  v. r.
riaditeľka štátneho fondu

Fax
02/54 77 75 10

Internetová adresa
www.sfrb.sk

E-mail
info@sfrb.sk

Telefón - ústredňa
02/59 36 41 11

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že podľa úverovej zmluvy ste povinný všetky rozhodujúce zmeny vo
Vašich identifikačných údajoch bezodkladne oznámiť štátnemu fondu, v opačnom prípade znášate škodu,
ktorá nesplnením tejto zmluvnej povinnosti štátnemu fondu vznikne.

S pozdravom

Názov klienta: ................
Sídlo: ..............................
Kontaktná adresa: ...........
IČO: ................................
Telefón/mobil: ................
E-mail: ............................

Žiadame Vás o zaslanie informácie, či sa predmetné údaje zmenili/nezmenili. Toto oznámenie nám prosím
zašlite

v lehote do 15.05.2013 písomne,

prostredníctvom formulára na druhej strane tejto výzvy. Uvedený formulár Vás žiadame odovzdať
pracovníkom mestských úradov vykonávajúcich agendu štátneho fondu v mieste Vášho sídla.



Podpis klienta: ...................................................Dátum: .........................................

Čestne prehlasujeme, že zmena v identifikačných údajoch nenastala. Údaje, ktorými disponuje štátny
fond sú správne.

Uvedené zmeny identifikačných údajov potvrdzujeme podpisom osoby oprávnenej konať v
našom mene.

Telefón - ústredňa
02/59 36 41 11

Fax
02/54 77 75 10

Internetová adresa
www.sfrb.sk

E-mail
info@sfrb.sk

Územné bytové družstvo Ko oznamujeme štátnemu fondu zmenu v identifikačných údajoch v zmysle
povinností, ktoré nám vyplývajú z úverovej zmluvy č. 802/335/2003:

Názov klienta: .........................................................................................................

Sídlo: .......................................................................................................................

Kontaktná adresa: ....................................................................................................

Telefón/mobil:..........................................................................................................

E-mail: .....................................................................................................................

Dátum: ......................................... Podpis: ........................................................


