OSOBNÍ ÚVĚR
Osobní úvěr je spotřebitelský úvěr, který lze využít na cokoli. Vyřízení úvěru
je snadné a rychlé.
Osobní úvěr vám umožní:

• půjčit si od 30 000 do 2 500 000 Kč
• splácet úvěr až 8 let
• rozložit si splácení úvěru na dobu, která vám vyhovuje, a splácet v den, který vám vyhovuje (například po výplatě)
Akční nabídka – odpuštění poplatku za zpracování úvěru. Nabídka je platná do 31. 12. 2016.

Výhody Osobního úvěru:
•
•
•
•

rychlé vyřízení úvěru
možnost získat úvěr bez zajištění až do 2 500 000 Kč
částečné nebo úplné splacení úvěru bez sankcí
volitelné pojištění schopnosti splácet v případě ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci, plné invalidity nebo úmrtí

Potřebujete si rychle půjčit? Sjednejte si u nás Osobní úvěr a pořiďte si vybavení domácnosti nebo něco pro sebe snadno
a rychle! Osobní úvěr si můžete sjednat na kterékoliv pobočce Modré pyramidy, nebo si domluvíte schůzku s naším
finančním poradcem, který za vámi přijede, kamkoliv se vám to bude hodit.

Pro koho je Osobní úvěr určen:

• občanům ČR
• cizincům s trvalým pobytem v ČR
• občanům členských zemí EU s povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR

infolinka 800 101 554

|

www.modrapyramida.cz

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.

