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Zajistěte se proti inflaci hypotékou s garantovanou sazbou 2,29 % až na 10 let
 Klienti České spořitelny si mohou sjednat hypotéku s garantovanou sazbou 2,29 % s fixací na 5 ale
také až 10 let. Fixace nízkoúročených hypoték na dlouhou dobu je účinným opatřením proti inflaci.
 Nabídka platí od 20. října do 30. listopadu 2014 a poběží ve všech pobočkách České spořitelny. Týká
se jak nových hypoték, tak i refinancovaných hypoték z jiných bank.
Česká spořitelna v rámci podzimních Hypotečních dnů nabídne mimořádně nízkou úrokovou sazbu pro
hypotéky, 2,29 % pro pětileté ale také až desetileté fixace. Nízko úrokové prostředí snížilo průměrnou
úrokovou sazbu hypoték od konce loňského roku o 0,55 %, což České spořitelně umožnilo, aby jako jediná
banka na českém trhu, nabídla klientům zafixovat si aktuální výhodnou úrokovou sazbu až na 10 let.
„Centrální banky dělají historicky bezprecedentní uvolnění měnové politiky, které zvyšuje obavy z budoucího
nárůstu inflace. Efektivním zajištěním proti inflaci je koupě nemovitosti financovaná hypotékou s maximální
možnou fixací. Až inflace poroste, porostou i sazby, které se ale nedotknou dlouhodobě zafixovaných úvěrů.
Spolu s tím jak porostou ceny na trhu, poroste i cena pořízené nemovitosti,“ říká David Navrátil, hlavní
ekonom České spořitelny.
Časově omezená nabídka České spořitelny platí od 20. října do 30. listopadu 2014. Klienti mohou navštívit
pobočky již nyní a sjednat si výhodnou hypotéku až do výše 90 % hodnoty zastavené nemovitosti. Nabídka
platí jak pro nové hypotéky, tak i pro hypotéky refinancované z jiných bank. Klient při refinancování hypotéky z jiné
banky navíc získá odhad nemovitosti zdarma. Garance nízké sazby na 10 let zajistí klientům stabilitu splátky na
dlouhé období, klient ji získá, pokud bude hypotéku splácet z aktivního účtu u České spořitelny a zřídí si pojištění
schopnosti splácet. Bez pojištění sazba činí 2,49 %. Výhodná nabídka platí i pro klienty BLUE.
Klienti také neplatí žádný poplatek za vyřízení hypotéky ani za správu úvěru. Navíc mají možnost sjednat si
k hypotéce službu Variabilita splátek (odklad, přerušení či změny výše splátek) nebo službu Mimořádné splátky
(vložení mimořádné splátky). Při výstavbě mohou navíc finance čerpat rychle a bez faktur. Jednoduchým způsobem
lze limitovanou nabídku České spořitelny využít i pro refinancování hypoték z jiných bank. Výhodnou úrokovou sazbu
garantuje Česká spořitelna klientům při refinancování hypotéky z jiné banky až rok dopředu.
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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%.
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