
Podmínky akce 
Odhad nemovitosti zdarma

Využít mohou všichni klienti u nových hypoték i amerických hypoték s nabídkou vystavenou 
od 10. 6. do 14. 7. 2019.

Pokud máte v rámci hypotéky více nemovitostí v zajištění, budete mít všechny odhady zdarma. Pokud 
odstoupíte od obchodu po vyhotovení odhadu, bude Vám služba Odhad nemovitosti naúčtována.

Reprezentativní příklad pro hypotéku
Celková výše úvěru 1 800 000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 8 663 Kč (splátky zahrnují 
jistinu a úrok), počet splátek: 300, úroková sazba fixovaná na 5 let ve výši 3,09 % ročně, poplatky 
spojené s úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů úvěru: správní poplatky za vklad a výmaz 
zástavního práva do katastru nemovitostí 2 000 Kč, náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu 
nemovitosti 3 900 Kč, doba trvání úvěru: 25 let, roční procentní sazba nákladů činí 3,21 % a celková částka 
splatná spotřebitelem 2 606 121 Kč (za předpokladu, že se úroková sazba po celou dobu trvání úvěro- 
vého vztahu nezmění). Reprezentativní příklad nezahrnuje náklady na pojištění zástavy (nemovitosti), 
jejich výše nám není známa. Tyto náklady budete platit příslušné pojišťovně, u které si pojištění sjednáte.

Reprezentativní příklad pro Americkou hypotéku
Celková výše úvěru 800 000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 6 396 Kč (splátky zahrnují jistinu 
a úrok), počet splátek: 180, úroková sazba fixovaná na 5 let ve výši 5,09 % ročně, poplatky spojené 
s úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů úvěru: cena za vyřízení úvěru 6 000 Kč, správní 
poplatky za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 2 000 Kč, náhrada nákladů 
spojených s vypracováním odhadu nemovitosti 3 900 Kč, doba trvání úvěru: 15 let, roční procentní sazba 
nákladů činí 5,53 % a celková částka splatná spotřebitelem 1 163 947 Kč (za předpokladu, že se úroková 
sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu nezmění). Reprezentativní příklad nezahrnuje náklady na 
pojištění zástavy (nemovitosti), jejich výše nám není známa. Tyto náklady budete platit příslušné 
pojišťovně, u které si pojištění sjednáte.
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