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Česká spořitelna odkládá zvýšení hypotečních úroků, klienti tak mohou získat
historicky nejnižší sazby až do poloviny ledna
 Česká spořitelna zvýší sazby od 16. ledna 2017 o 0,4 %, začínat budou od 2,19 % podle délky fixace
 Historicky nejnižší sazby lze tak získat do poloviny ledna
 Nízké sazby je výhodné si zafixovat na více let: 8letou lze získat od 1,79 %, 10letou od 1,89 %
Česká spořitelna vychází vstříc klientům a prodlužuje termín, do kterého si mohou lidé zajistit hypoteční úvěr
za výhodnější sazby. Původně chtěla úrokové sazby hypotečních úvěrů zvýšit o 0,4 % u všech fixací již od 1.
ledna 2017. Kvůli velkému zájmu se však rozhodla zvýšení sazeb odložit o dva týdny. Nové sazby tak budou
začínat od 2,19 % až od 16. ledna 2017.
„Pořídit si hypotéku za současných nízkých sazeb mohou klienti, kteří to ve vánočním shonu na konci roku
nestihli, i v lednu,“ říká Karel Chábek, manažer hypoték České spořitelny. „Protože hypotéka zatíží rodinný
rozpočet na dlouhou dobu, není dobré rozhodovat se pouze podle sazby na internetu, ale ideálně navštívit
pobočku banky, kde klientům představíme všechny možnosti a pomůžeme s nejlepším nastavením.
Příkladem je třeba volba delší fixace sazby, díky které si klienti mohou zarezervovat nízké úroky i na 10 let
dopředu. Delší fixace zůstanou výhodné i po zvýšení sazeb,“ dodává Karel Chábek.
Více informací o nabídce hypoték získají zájemci v kterékoliv pobočce České spořitelny. Navíc lze návštěvy využít
i pro získání informací o službě Moje zdravé finance, která pomáhá lidem dostat rodinné finance pod kontrolu, lépe
sledovat své výdaje i hledat úspory (více informací na www.mojezdravefinance.cz). Službu banka od počátku
listopadu nabízí v celé pobočkové síti.
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Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice  Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů  Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty  Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice  Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití  Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Erste Corporate Banking – mimořádně silný partner v oblasti korporátního, investičního bankovnictví a finančních trhů
Největší poskytovatel úvěrů firmám z pohledu celkové výše úvěrů  Přední aranžér syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování 
Leader ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty  Jeden z hlavních poradců v oblasti fúzí a akvizic  Největší
obchodník na kapitálových trzích v České republice měřeno počtem vydaných akcií (IPO i SPO) i jejich objemem  Jeden z nejvýznamnějších partnerů
Evropské investiční banky ve střední Evropě  Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru  Největší
obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru  Největší správce aktiv pro firemní a
institucionální klienty  Další zajímavé informace o korporátním bankovnictví České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci 1. čtvrtletí 2014
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %.
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