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Praha, 21. května 2014

Česká spořitelna nově nabízí Hypotéku na pronájem a startuje Hypoteční dny
s odhadem nemovitosti zdarma a sazbou od 2,69 %
 Česká spořitelna bude od 1. června nabízet Hypotéku na pronájem, jako příjem lze doložit až 60 %
budoucích příjmů z pronájmu pořizované nemovitosti
 Pro podnikatele a OSVČ banka připravila Obratovou hypotéku, k níž stačí doložit příjem na základě
obratu z daňového přiznání
 Od 26. května do 8. června proběhnou Hypoteční dny ČS, klienti mohou získat odhad nemovitosti
zdarma a úrokovou sazbu už od 2,69 % při refinancování hypotéky z jiné banky

Od června bude Česká spořitelna nově poskytovat hypotéku, kterou bude možné financovat například nákup
činžovního nebo rodinného domu s nebytovými prostory a dále ho pronajímat. „Na českém trhu pozorujeme
nový trend - klienti mají více než dříve zájem o hypotéku nikoliv jako o způsob zajištění vlastního bydlení, ale
jako druh investice,“ řekla Veronika Jančová, ředitelka úseku řízení retailových produktů České spořitelny.
„Proto jsme se rozhodli vyjít jim vstříc a rozšířit naši produktovou nabídku o Hypotéku na pronájem,“
doplnila Veronika Jančová. Banka myslí i na podnikatele: v nedávné době představila Obratovou hypotéku,
která umožňuje pro účely posouzení žádosti o úvěr doložit příjem na základě obratu z daňového přiznání. Pro
klienty, kteří aktuálně uvažují o pořízení hypotéky, připravila navíc Česká spořitelna výhodnou nabídku: od
26. května do 8. června si ji mohou pořídit s odhadem nemovitosti zdarma a se sazbou už od 2,69 %. Akční
nabídka platí pro hypotéky refinancované z jiné banky a vedle hypoték na bydlení se vztahuje jak na
Hypotéku na pronájem, tak i na Obratovou hypotéku.

Hypotéka na pronájem je určena pro klienty, kteří mají zájem o koupi činžovního domu, rodinného domu s nebytovými
prostory, bytu či rekreačního objektu za výhodných podmínek úvěru na bydlení a následně jej pronajímat. Nově je
také možné při dokládání příjmů využít právě příjmy z pronájmu pořizované nemovitosti, a to až do výše 60 %
nájemného u bytových jednotek a 30 % nájemného u nebytových jednotek. Banka myslí i na podnikatele, pro které
bývá často složité získat hypoteční úvěr. Obratová hypotéka tento problém beze zbytku řeší, protože při splnění
standardních podmínek pro poskytnutí hypotéky nově umožňuje pro účely posouzení žádosti doložit příjem na
základě obratu z daňového přiznání. Pokud podnikání neskončilo za minulé zdaňovací období ztrátou, uznává banka
až 20 % z obratu jako příjem klienta. Díky tomuto produktu je investice do nemovitosti pro podnikatele mnohem
komfortnější.
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V pondělí 26. května startují Hypoteční dny České spořitelny, které potrvají až do 8. června. Banka v jejich rámci
klientům při refinancování z jiné banky nabídne odhad nemovitosti zdarma a úrokovou sazbu od 2,69 %, kterou
garantuje až rok dopředu. Nabídka platí pro hypotéky do 70 % hodnoty nemovitosti splácené z aktivního účtu u České
spořitelny a se sjednaným pojištěním schopnosti splácet.
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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 16,4 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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