Tisková zpráva

Praha, 13. prosince 2016

Úroky hypoték České spořitelny půjdou od ledna nahoru, klienti tak mohou
získat historicky nejnižší sazby do konce roku
 Česká spořitelna zvýší sazby od 1. ledna 2017 o 0,4 %, začínat budou od 2,19 % podle délky fixace
 Historicky nejnižší sazby lze tak získat do konce roku 2016
 Nízké sazby je výhodně si zafixovat na více let: 8letou lze získat od 1,79 %, 10letou od 1,89 %

Česká spořitelna zvýší od 1. ledna 2017 úrokové sazby hypotečních úvěrů o 0,4 % u všech fixací. Od začátku
příštího roku tak zájemci o financování nemovitosti získají hypotéky s úročením od 2,19 %.

„Pořídit si hypotéku za současných nízkých sazeb mohou klienti do konce letošního roku,“ upřesňuje Karel
Chábek, manažer hypoték České spořitelny. „Protože hypotéka zatíží rodinný rozpočet na dlouhou dobu, není
dobré rozhodovat se pouze podle sazby na internetu, ale ideálně navštívit pobočku banky, kde klientům
představíme všechny možnosti a pomůžeme s nejlepším nastavením. Příkladem je třeba volba delší fixace
sazby, díky které si klienti mohou zarezervovat nízké úroky i na 10 let dopředu. Delší fixace zůstanou
výhodné i po lednovém zvýšení sazeb,“ dodává Karel Chábek.

Více informací o nabídce hypoték získají zájemci v kterékoliv pobočce České spořitelny. Navíc lze návštěvy využít
i pro získání informací o službě Moje zdravé finance, která pomáhá lidem dostat rodinné finance pod kontrolu, lépe
sledovat své výdaje i hledat úspory (více informací na www.mojezdravefinance.cz). Službu banka od počátku
listopadu nabízí v celé pobočkové síti.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:
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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), spotřebitelských úvěrů, včetně kreditních karet a
kontokorentů (30% tržní podíl) i v celkových vkladech (20% tržní podíl). Na špici jsme i v oblasti hypoték (27% 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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