OPTIMÁLNÍ PŮJČKA
Pokud splácíte několik úvěrů najednou a máte pocit, že vám půjčky přerůstají přes
hlavu, máme pro vás optimální způsob snížení splátek všech vašich úvěrů. K tomu
ještě ušetříte na poplatcích, které s různými půjčkami měsíčně platíte. S Optimální
půjčkou můžete sloučit všechny současné spotřebitelské úvěry, kreditní karty
a povolené debety.
Při sjednání úvěru na dobu trvání alespoň 72 měsíců v období od 3. 10. 2016 do 31. 12. 2016 získáte zpět tolik
splátek, kolik úvěrů převedete do KB.

Optimální půjčka umožní:

• získat úvěr výhradně ke konsolidaci (sloučení) existujících úvěrových závazků, které nejsou po splatnosti
• konsolidovat úvěrové produkty v souhrnné výši od 30 000 Kč do 2 500 000 Kč
• rozložit si splátky úvěru až na 6 let
• snížit sumu měsíčních splátek současných úvěrových produktů
• ušetřit na poplatcích spojených se současnými úvěry

Výhody Optimální půjčky:

• do 2 500 000 Kč možno i bez zajištění
•
•
•
•
•
•

atraktivní úroková sazba
vyřízení i správa úvěru bez poplatku
konsolidovat lze i kreditní karty a povolené debety
lze získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoliv nepodnikatelské účely
částečné nebo úplné splacení úvěru bez sankcí
volitelné pojištění schopnosti splácet v případě ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci, plné invalidity nebo úmrtí

Optimální půjčka je určena:

• občanům České republiky
• cizincům s trvalým pobytem v ČR
• občanům členských zemí EU s povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR
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Poskytovatelem úvěru je Komerční banka, a.s.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., vykonává zprostředkovatelskou činnost pro Komerční banku, a.s., a další poskytovatele finančních služeb.
Vzorový příklad:

RPSN úvěru níže uvedeného příkladu je 7,1 %.
Výše úvěru 100 000 Kč, splatnost 6 let, pevná úroková sazba 6,9 % p. a., RPSN 7,1 %, 1. splátka úroků 364 Kč, 2.–71. anuitní splátka 1 720 Kč,
72. anuitní splátka 1 671 Kč, celková splatná částka 122 435 Kč. Jednorázový poplatek za sjednání úvěru 0 Kč. Měsíční poplatky za: spravování úvěru
0 Kč, běžný účet MůjÚčet 0 Kč, el. výpisy 0 Kč. Příklad je spočítán k datu čerpání 1. 12. 2016 a termínu splácení vždy k 20. dni v měsíci. Běžný účet
MůjÚčet je zdarma v rámci konceptu MojeOdměny.

