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Nová hypoteční akce České spořitelny: zafixujte si rekordně nízkou úrokovou 

sazbu 1,99 % na osm let 

 

 Nabídka platí od 15. 6. do 5. 7. 2015, jako bonus mají klienti ještě službu Variabilita splátek zdarma 

 Vztahuje se na všechny nově sjednané hypotéky a platí i pro refinancování z jiných bank 

 Klienti musejí mít svou hypotéku pojištěnou proti neschopnosti splácet a platit ji z aktivního účtu u 

ČS, jiná omezení nejsou 

 

Ode dneška nabízí Česká spořitelna ke všem nově sjednaným Hypotékám ČS s 8 letou fixací unikátní 

garantovanou úrokovou sazbu 1,99 % p. a. a zdarma jako bonus také službu Variabilita splátek, díky které si 

mohou klienti snížit nebo navýšit měsíční splátky až o 30 %. Akce platí do 5. července 2015 a vztahuje se na 

všechny nové hypotéky do 90 % hodnoty nemovitosti splácené z aktivního účtu u České spořitelny. Klienti 

k nim musejí mít také pojištění schopnosti splácet, bez něj je úroková sazba u 8 leté fixace 2,19 %. 

 

Benefity 8 leté fixace, kterou má Česká spořitelna aktuálně jako jediná banka na trhu, popisuje Karel Chábek, 

produktový manažer hypotečních úvěrů České spořitelny: „Úrokové sazby se stále drží na svém historickém minimu, 

proto je teď více než výhodné zafixovat si stávající nízkou úrokovou sazbu u hypotéky na co nejdelší období. Ukažme 

si to na modelovém příkladu: za hypotéku ve výši 1 000 000 korun, kterou by klient splácel 30 let, by měsíčně zaplatil 

pouze 3 706 korun. Navíc si může zdarma měnit výši splátek, může ji tedy rychleji doplatit, pokud se mu naskytnou 

volné prostředky, nebo může splátku naopak snížit, například po dobu mateřské dovolené. Splácení je také možné 

odložit i přímo na začátku hypotéky.“ 

 

Výhodná nabídka platí i při refinancování hypotéky z jiné banky, které u České spořitelny probíhá hladce a jednoduše, 

je totiž bezpapírové: bez zbytečné administrativy, bez dokládání příjmu a ocenění nemovitosti. Akční úrokovou sazbu 

si také klienti mohou při refinancování z jiné banky zarezervovat bez poplatku až rok dopředu. 

 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 
 

 
Kristýna Havligerová  Klára Pačesová  
Tisková mluvčí ČS Tiskové centrum ČS 
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
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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  1 879 zaměstnanců 

se v roce 2012 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme tak 14 440 hodin práce našich zaměstnanců  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 45 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,2 milionům klientů 

v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci roku 2014 dosáhla 
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 196,3 mld. a poměr nákladů k výnosům 55,1 %. 
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