
ŽÁDOST O VLOŽENÍ DALŠÍHO ČLENSKÉHO VKLADU  
 
 
Jméno:  Příjmení:  Titul:  

Rodné číslo:  Místo narození:  

Pohlaví:  Státní občanství:  
Trvalé bydliště:  
 

(dále jen „Člen”) 

Částka dalšího členského vkladu:  

Číslo Běžného účtu klienta:  
 

Člen tímto žádá o vložení dalšího členského vkladu v družstvu Artesa, spořitelní družstvo, se sídlem 
Praha 2, Škrétova 490/12, PSČ: 120 00, IČO: 257 78 722, vedené v obchodním rejstříku Městského 
soudu v Praze, spisová značka Dr 4584 (dále jen „Artesa“) (dále jen „Žádost“). 
 
Člen se tímto zavazuje nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne podání této Žádosti vložit či 
převést na výše uvedený Běžný účet, ze kterého bude Artesou provedeno vložení dalšího 
členského vkladu, dostatek finančních prostředků pro realizaci převodu dle Žádosti. 
Dnem vložení dalšího členského vkladu je den převodu Částky dalšího členského vkladu 
z Běžného účtu Člena na Účet dalšího členského vkladu. 
V případě, že v období čtrnácti (14) dnů ode dne podání této Žádosti nebude na Běžném účtu 
dostatek finančních prostředků pro provedení převodu dle Žádosti, Žádost se ruší. 
 
Výše dalšího členského vkladu při jeho vložení do základního kapitálu Artesy musí být vždy 
celočíselným násobkem základního členského vkladu. 
 
Člen souhlasí, že v případě, kdy vložením dalšího členského vkladu v navrhované výši by 
kvalifikovaný podíl zájemce převýšil 10 %, 20 %, 30 % nebo 50 % na základním kapitálu Artesy, 
může být další členský vklad vložen jen po předchozím souhlasu České národní banky, která 
zároveň určí lhůtu pro úplné splacení dalšího členského vkladu. 
Člen zároveň výslovně prohlašuje, že pokud by mu výše uvedená skutečnost byla známa, oznámí 
neprodleně, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost Artese. 
O udělení souhlasu s vložením dalšího členského vkladu, případně o nutnosti dodat podklady 
potřebné pro podání žádosti na ČNB bude člen písemně informován. 
 
Podpisem této Žádosti Člen potvrzuje, že byl seznámen se skutečnostmi souvisejícími s členstvím, 
zejména pak s tím, že v případě platební neschopnosti Artesy za členský vklad nenáleží náhrada 
z Fondu pojištění vkladů, povinnostmi vyplývajícími z členství a se Stanovami Artesy, jež jsou 
dostupné na Domovských stránkách www.artesa.cz. 
 
 
 
V …………………………………… dne ……………. 

 
V………………….……………. dne ………..…………. 

 
 

 
 

…………...……………………………………………… 

 
 

…………….………………………………………………… 
Artesa, spořitelní družstvo 

Oprávněná osoba 
Klient 

Titul, jméno a příjmení 
 

http://www.artesa.cz/
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