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Hypotéka od České spořitelny nyní
s Osobním kontem zdarma
Plánujete si pořídit nebo vylepšit vlastní bydlení? Nebo přemýšlíte
o refinancování stávající hypotéky, kterou máte v jiné bance? S tím vším
Vám pomůže Hypotéka České spořitelny.
Až do 30. června 2014 Vám k hypotéce dáme Osobní
konto včetně služby Osobní bankovnictví na dva roky
zdarma a k tomu slevu 0,5 % p. a. z úrokové sazby
hypotéky. Stačí, abyste na tomto účtu každý měsíc
provedli minimálně tři transakce.
Osobní bankovnictví je nadstandardní služba v hodnotě
120 Kč měsíčně, takže za dva roky ušetříte 2 880 Kč.

Akce trvá
do 30. 6.
2014

Součástí služby Osobní bankovnictví
České spořitelny je:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

servis Osobního bankéře,
zpracování Osobního finančního plánu,
Osobní konto České spořitelny,
využívání certifikovaných investičních specialistů,
bezkontaktní platební karta VISA Gold,
neomezený počet výběrů z našich bankomatů,
neomezený počet plateb v rámci České republiky,
2 výpisy z Osobního konta měsíčně včetně poštovného,
SERVIS 24 – internetové, telefonní a mobilní bankovnictví.

Akce se vztahuje pouze na klienty, kteří nemají osobní
účet u České spořitelny, a nelze ji kombinovat s žádnými
dalšími zvýhodněnými akcemi. Sjednáním nového Osobního
bankovnictví s Osobním kontem získáte měsíční slevu
120 Kč po dobu 2 let. Pokud dojde ke zrušení Osobního
konta dříve než za 24 měsíců, bude muset klient již
poskytnuté slevy doplatit.

Výhody Hypotéky České spořitelny:
–
–
–
–
–

bez poplatku za vyřízení,
bez poplatku za správu úvěru,
možnost odkladu, přerušení či změny splátek,
možnost mimořádných splátek,
při výstavbě lze peníze čerpat rychle a bez faktur.

Refinancování klidně až za rok
Jednoduchým způsobem refinancujeme Vaši předchozí
hypotéku či úvěr od jiné banky výhodnější hypotékou
od nás. Nemusíte přitom dokládat své příjmy ani žádat
o nový odhad nemovitosti. A že Vám ještě běží fixace?
Nevadí. Výhodnou úrokovou sazbu si můžete zajistit již
nyní, až rok předem.

Výhodnou hypotéku se službou Osobní bankovnictví
včetně Osobního konta na dva roky zdarma můžete
získat v našich pobočkách, u svých bankéřů anebo
v hypotečních centrech České spořitelny. Naši bankéři
Vám rádi představí všechny možnosti a poradí s nejlepším
řešením.
Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy. Poskytnutí uvedených
služeb může být vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně
sdělí naši Osobní bankéři nebo Hypoteční specialisté.

