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Chcete si užít bezstarostná
studentská léta, investovat do sebe,
ale schází Vám k tomu peníze?
Potřebujete zaplatit školné, zahraniční pobyt, různá školení
a kurzy, notebook, učebnice nebo máte jiné sny? Tak proč
nemít o starost míň a neužívat si sladký studentský život
naplno?! Nabízíme Vám studentskou půjčku plnou výhod!

Výhoda studentské půjčky?
Získáte zvýhodněnou úrokovou sazbu a nemusíte dokládat,
za co jste peníze utratili.

Splňuji podmínky pro získání?
Půjčku získáte, pokud jste fyzická osoba s trvalým
pobytem v ČR (tuzemec) starší 18 let a současně student,
který doložil platné potvrzení o studiu nebo smlouvu
o studiu či potvrzení o zaplacení školného na některém
z níže uvedených typů škol:
– střední škola,
– vyšší odborná škola,
– jazyková škola,
– vysoká škola – studium bakalářské, magisterské,
doktorské, MBA či BBA.
Studium může být:
– v ČR nebo v zahraničí,
– na státní i soukromé škole,
– denního či dálkového typu.

Tip pro Vás
Hlavní výhody půjčky:
– Zvýhodněná pevná úroková sazba 8,9 % po celou
dobu splatnosti půjčky.
– Nemusíte prokazovat účel půjčky.
– Po dobu studia můžete splácet sníženou splátku.
– Možnost změnit výši splátky až o 50 %.
– 2× ročně možnost odkladu splátek.
– Posouzení Vaší žádosti a poskytnutí samotné
půjčky je zdarma.

Kolik si můžete půjčit?
– Půjčku lze čerpat od 20 000 Kč až do výše 300 000 Kč.
– Dobu splatnosti si můžete rozvrhnout v rozmezí 1 roku
až 10 let.

Máte možnost sjednat pojištění schopnosti splácet,
které kryje riziko ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, invalidity a smrti.

Reprezentativní příklad: Sjednáte si půjčku ve výši 110 000 Kč se splatností 6 let a úrokovou sazbou 8,9 % p. a., která má měsíční splátku 1 985 Kč.
Zpracování půjčky je zdarma, RPSN je 9,41 % a celková částka splatná
spotřebitelem je 142 895 Kč.
Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy.
Poskytnutí uvedených služeb může být vázáno na splnění dalších podmínek,
které naleznete na www.csas.cz nebo Vám je ochotně sdělíme v kterékoliv
naší pobočce.

