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V hypotékách se nám daří. Navíc máme zvýhodněnou sazbu pro osmiletou
fixaci
Od července do září poskytla Česká spořitelna o polovinu více hypotéka než loni touto dobou. Atraktivní
nabídku pro klienty připravila i v říjnu, kdy nabízí výhodnou úrokovou sazbu 2,09% pro osmiletou fixaci
hypoték.
Ve třetím čtvrtletí poskytla Česká spořitelna více než 7 tisíc hypoték v celkovém objemu 13,5 miliardy korun, což je o
51 % více než ve stejném období loňského roku. „Podobně slibné výsledky očekáváme i v posledním čtvrtletí, které
by mělo být v objemu i počtu poskytnutých hypoték zhruba stejně silné,“ řekl Karel Chábek, manažer hypoték České
spořitelny. Průměrná výše hypotéky se v tomto období zvýšila z loňských 1,6 milionu korun na letošních 1,9 milionu
korun. Průměrná splatnost stabilně zůstává kolem 25 let a již tradičně je největší zájem o hypotéky v Praze.
„Abychom v úspěšném trendu pokračovali a zároveň dali našim klientům šanci zajistit si co nejnižší sazbu na co
nejdelší dobu, připravili jsme pro naše zákazníky výhodnou sazbu pro osmiletou fixaci,“ řekl Karel Chábek, manažer
hypoték České spořitelny. Pokud si klienti zažádají o hypotéku do 25. října a zároveň si sjednají pojištění schopnosti
splácet, získají sazbu 2,09 %. Bez pojištění pak mohou získat sazbu 2,29 %. Tato akce platí pro všechny nové
hypotéky až do výše 90 % hodnoty nemovitosti, které jsou splácené z aktivního účtu u České spořitelny. Tuto
výhodnou sazbu klientům garantujeme na 30 dní a platí i pro refinancování hypoték z jiných bank.
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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.
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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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