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Mimořádně nízkou úrokovou sazbu 2,55 % garantuje nyní Česká spořitelna
k hypotékám všem a k tomu nabízí účet na 2 roky zdarma
 Akční nabídka platí od 7. do 20. dubna 2014
 Sazbu získá každý, kdo splní základní požadavky pro poskytnutí hypotéky, splácí hypotéku
z aktivního účtu u ČS a sjedná si k hypotéce pojištění schopnosti splácet (bez pojištění banka
garantuje sazbu 2,75 % p. a.)
 Hypotéka je až do 85% hodnoty nemovitosti s pětiletou fixací úrokové sazby
 Až do 30. června 2014 klienti navíc k hypotéce získají účet se závazkem na 2 roky zdarma
V období od 7. do 20. dubna 2014 Česká spořitelna k hypotékám nabídne skvělou garantovanou sazbu 2,55 %
p.a. Pro získání této mimořádně nízké úrokové sazby klientům stačí splácet hypotéku z aktivního účtu u
České spořitelny a k hypotéce si sjednat pojištění schopnosti splácet (bez pojištění banka garantuje sazbu
2,75 % p. a.). Hypotéku ČS s těmito sazbami poskytuje Česká spořitelna až do 85% hodnoty nemovitosti s
pětiletou fixací úrokové sazby. Za méně než 4 000 Kč měsíčně tak klienti při úrokové sazbě 2,55 % získají
hypotéku na 1 000 000 Kč se splatností 30 let.

Do 30. června 2014 navíc Česká spořitelna zájemcům k hypotéce nabídne účet na dva roky zdarma. Stačí, aby klienti
na tomto účtu každý měsíc provedli minimálně tři jakékoliv transakce (nepočítají se připsané úroky bankou, popř.
poplatky za služby). Hypotéky České spořitelny poskytuje banka bez poplatku za vyřízení a správu úvěru a klientům
nabízí také možnost odkladu, přerušení či změny splátek nebo možnost mimořádných splátek. Při výstavbě lze
peníze čerpat rychle a bez faktur. Jednoduchým způsobem lze také Hypotékou ČS refinancovat hypotéku z jiných
bank: klienti přitom nemusejí dokládat své příjmy ani žádat o nový odhad nemovitosti. Výhodnou úrokovou sazbu
navíc Česká spořitelna garantuje až rok dopředu.

Více informací o akční nabídce k hypotékám získají klienti ve kterékoliv pobočce České spořitelny nebo v hypotečním
centru, kde jim kvalifikovaní poradci představí všechny možnosti a pomohou s nejlepším řešením. Podrobnosti také
zjistí na www.hypotecnicentrum.cz nebo na telefonní lince 956 777 497.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:
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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.
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • 1 450 000 000 Kč jsme vložili do
Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně
prospěšné projekty • 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových
programech pro zaměstnance a klienty • 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích • 1 887 dobrovolníků
se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků • 376 našich poboček má bezbariérový přístup
a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost
díky spořitelním Dnům pro charitu • Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,5 milionům klientů
v téměř 2 900 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci roku 2013 dosáhla
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 199,9 mld., čistý zisk činil EUR 61 mil. a poměr nákladů k výnosům 52,5%.

Materiál pro veřejnost

Tiskové centrum České spořitelny
Olbrachtova 1929/62, Praha 4
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

