
         
 
  
  
 
 
Tisková zpráva                                Praha, 15. srpna 2016 
 

Úvěr od Buřinky mohou klienti nově získat od 4,55 % 
 

 Úvěr od Buřinky mohou klienti od poloviny srpna získat s historicky nejnižší úrokovou sazbou  
od 4,55 %  

 SSČS snižuje úrokové sazby a nově zavádí možnost sjednat úvěr s tří nebo šestiletou fixací úrokové 
sazby pro úvěry do 400 tis. Kč 

 
Každý někdy potřeboval vymalovat, zařídit dětem nový pokojíček nebo si koupit třeba novou kuchyňskou 
linku. Od poloviny srpna to vyjde klienty Stavební spořitelny České spořitelny (SSČS) levněji, Úvěr od 
Buřinky totiž získají již od 4,55 %. V časově omezené podzimní kampani totiž SSČS nabídne klientům slevu ze 
sazby u všech fixací i pevné sazby po celou dobu splácení.   
 
“Připravili jsme pro naše klienty kompletně novou konstrukci úrokových sazeb u Úvěru od Buřinky. Věřím, že 
zavedením možnosti fixovat si sazbu na 3 nebo 6 let a snížením sazby pro úvěry do 400 000 Kč oslovíme 
klienty, kteří pro rekonstrukci potřebují menší objem úvěru. Sazby začínající na 4,55 % se klientům rozhodně 
vyplatí,” uvedl Jiří Plíšek, předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.  
 
V období od 15. 8. do 31. 10. 2016 bude úroková sazba Úvěru od Buřinky při cílové částce v rozmezí 40 000 až 
399 000 Kč při tříleté fixaci 4,95 %, u cílové částky 400 000 až 800 000 Kč poté 4,55 %. U šestileté fixace při 
nižší cílové částce se pohybuje 5,25 %, u vyšších částek 4,85 %. U pevné fixace jsou sazby 5,75 % a 5,35 %.  
 
I po skončení podzimní kampaně zůstanou sazby SSČS na nižší úrovni než nyní. Klienti tak dosáhnou na sazbu už 

od 4,85 %.  

 

Podzimní kampaň (15. 8. – 31. 10. 2016) 
Úvěr od 
Buřinky Cílová částka Kč Nové úrokové  

sazby p.a. 

Tříletá fixace 40 000 – 399 000 Kč 4,95 % 
400 000 – 800 000 Kč 4,55 % 

Šestiletá 
fixace 

40 000 – 399 000 Kč 5,25 % 
400 000 – 800 000 Kč 4,85 % 

Pevná 40 000 – 399 000 Kč 5,75 % 
400 000 – 800 000 Kč 5,35 % 
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Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 
 
Kristýna Havligerová   Klára Zelenková 
Tisková mluvčí ČS   Tiskové centrum ČS 
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                          
  
 
 
Profil České spořitelny 
 
Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. Naše kořeny sahají až do roku 1825. Jsme moderní bankou orientovanou na 
drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Máme nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování 
služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 se můžeme opřít o silné zázemí středoevropské Erste Group. Naším společným 
cílem je nabídnout klientům takové služby, jaké potřebují bez ohledu na čas a místo. Naše postavení nám dovoluje udávat trend 
v zavádění moderních bankovních služeb i v technologických inovacích.  

• Počet našich klientů dosahuje téměř 5 milionů. Jsme tak největší bankou v České republice. 

• Zaujímáme první pozici na trhu klientských úvěrů (20% tržní podíl), hypoték (27% tržní podíl), spotřebitelských úvěrů, 
včetně kreditních karet a kontokorentů (30% tržní podíl) i v celkových vkladech (20% tržní podíl). Disponujeme nejširší 
sítí poboček a bankomatů. 

• Usilujeme o bezbariérovost našich služeb: máme první bezbariérové stránky www.bankabezbarier.cz; 239 
bezbariérových poboček; 26 poboček se službou simultánního přepisu pro neslyšící; více než 700 bankomatů 
uzpůsobených pro nevidomé.  

• Vzděláváme ke konkurenceschopnosti, nejen tím že posilujeme finanční gramotnost a jsme dlouhodobými partnery 
vysokých škol. Prostřednictvím Nadace Depositum Bonum usilujeme o zkvalitnění výuky přírodovědných a technických 
oborů. Díky Nadaci České spořitelny jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací - zaměřujeme se na podporu 
seniorů, lidí s mentálním postižením a prevenci a léčbu drogové závislosti. 
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