Nabídněte svým klientům
hypotéku, jaká tu nebyla!
Rozšiřujeme nabídku dlouhodobých fixací úrokové sazby, díky které vaši klienti získají jistotu nízké
sazby a neměnných splátek na více let dopředu. Mohou si tak lépe naplánovat své výdaje a řídit rozpočet
domácnosti. Nyní až na 20 let. Nabídka platí od 2. 7. 2018.
Sazba platné od 2. 7. 2018:
fixace 5 let
fixace 15 let
fixace 20 let

úroková sazba od 2,69 % p. a.
úroková sazba od 3,09 % p. a.
úroková sazba od 3,49 % p. a.

Potřebujete vědět víc? Obraťte se na naše regionální manažery.
Praha
Hana Voráčková

tel.: 733 141 171

e-mail: hvorackova@csas.cz

Liberec | Ústí nad Labem | Mladá Boleslav | Kladno | Chomutov
Petr Kladivo

tel.: 724 929 514

e-mail: petkladivo@csas.cz

České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Příbram
Olga Mánková

tel.: 724 162 213

e-mail: omankova@csas.cz

Hradec Králové | Pardubice | Kolín | Havlíčkův Brod | Žďár nad Sázavou
Yvona Zámečníková

tel.: 724 601 069

e-mail: yzamecnikova@csas.cz

Brno | Břeclav | Jihlava | Zlín
Zdeněk Šturma

tel.: 733 141 199

e-mail: zsturma@csas.cz

Ostrava | Opava | Olomouc | Přerov
Šárka Drozdová

tel.: 724 601 067

e-mail: sdrozdova@csas.cz

Help linka České spořitelny (pondělí–pátek 8.00–18.00 hodin) 956 77 22 77

Reprezentativní příklad
HYPOTÉKA ČESKÉ SPOŘITELNY
Celková výše úvěru 1 800 000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 8 472 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok), počet splátek: 300, úroková sazba
fixovaná na 5 let ve výši 2,89 % ročně, poplatky spojené s úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů úvěru: správní poplatky za vklad a výmaz
zástavního práva do katastru nemovitostí 2 000 Kč, náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovitosti 3 900 Kč, doba trvání úvěru:
25 let, roční procentní sazba nákladů činí 3 % a celková částka splatná spotřebitelem 2 549 021 Kč (za předpokladu, že se úroková sazba po celou
dobu trvání úvěrového vztahu nezmění). Reprezentativní příklad nezahrnuje náklady na pojištění zástavy (nemovitosti), jejichž výše nám není
známa. Tyto náklady budete platit příslušné pojišťovně, u které si pojištění sjednáte.

