Tisková zpráva

Praha, 3. dubna 2015

Česká spořitelna neustále vylepšuje svoji nabídku hypoték a boduje s ní.
Nově přichází s možností bezpapírového refinancování
 Podle výsledků cenového mystery shoppingu agentury Market Vision si v žebříčku nejvýhodnějších
úrokových sazeb u hypoték nejvíce polepšila Česká spořitelna
 Nově si u České spořitelny můžete refinancovat svoji hypotéku od jiné banky bezpapírově – tedy bez
zbytečné administrativy, bez dokládání příjmu a ocenění nemovitosti
 Zároveň si můžete nově bez poplatku zarezervovat výhodnou úrokovou sazbu až rok dopředu

V březnovém srovnání hypotečních úvěrů na tuzemském trhu, které provedla agentura Market Vision, jasně
porazily velké banky atraktivitou své nabídky malé banky. Oproti poslednímu průzkumu z letošního ledna si
nejvíce polepšila Česká spořitelna, která u hypotečního úvěru ve výši 1,1 mil. Kč s pětiletou fixací
a s dvacetiletou splatností nabízí druhou nejvýhodnější sazbu na trhu ve výši 1,99 %. Velké banky totiž
přicházejí s akčními nabídkami, kterými porážejí konkurenci. Česká spořitelna v inovacích nabízených služeb
pokračuje a nyní přichází s bezpapírovým refinancováním hypoték od jiných bank.

Díky bezpapírovému refinancování má klient možnost získat nejen výhodnější podmínky než u stávající banky, ale i
snadnější vyřízení refinancování hypotéky. Klient v případě zájmu o refinancování s Českou spořitelnou dokládá
pouze původní úvěrovou smlouvu, žádost a doklad totožnosti. Nemusí tak již dokládat výši příjmu, aktuální výši
hypotéky ani ocenění, které provedeme buď online zdarma přímo na pobočce, nebo poskytneme nový odhad
nemovitosti zdarma. Navíc banka pro klienty ruší poplatek 3 000 Kč za garanci úrokové sazby až rok dopředu. Nyní
tedy mohou tuto službu využít zdarma, formou možnosti čerpání úvěru až 12 měsíců od podpisu smlouvy pro
refinancování.

K získání bezpapírového refinancování nesmí výše úvěru přesahovat 5 mil. Kč, minimální doba trvání refinancované
hypotéky musí být alespoň 3 roky a klient musí být bez aktuální či historické delikvence. Zároveň musí být nová výše
splátky shodná, nebo nižší než původní výše splátky a musí se jednat o jednoduché refinancování bez dalšího účelu
navíc. O refinancování samozřejmě musí žádat původní majitel hypotéky, ale může k žádosti přidat i dalšího
spolužadatele.
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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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