RYCHLOÚVĚR
PRO LEPŠÍ BYDLENÍ
Uvažujete o vylepšení svého bydlení?
Chcete finance na rekonstrukci včetně nákupu nového nábytku,
zateplení fasády nebo na výměnu oken?
Je vaším snem nová moderní koupelna nebo kuchyně?
Potřebujete doplatit kupní cenu bytu? Máme pro vás řešení.
Rychloúvěr získáte s minimem potřebných dokladů a bez nutnosti ručitele, vyřízení je rychlé.
Pro ty z vás, kteří s námi pravidelně spoří, máme nabídku získání úvěru i bez doložení příjmů.

Výhody Rychloúvěru
•
•
•
•
•
•

garantovaná úroková sazba 4,99 % ročně
bez zajištění až do 800 000 Kč (bez ručitele nebo zástavy nemovitosti)
zpracování úvěru ZDARMA
splátky si můžete rozložit až na 15 let
pro získání úvěru nemusíte prokazovat svůj příjem (po splnění podmínek)
daňová úspora ze zaplacených úroků z úvěru

Rychloúvěr je určen všem, kdo chtějí výhodně financovat bytové potřeby.
Pomůžeme vám se splněním všech vašich snů, které se týkají bydlení ať už hledáte úvěr na rekonstrukci nebo si chcete pořídit nové vybavení
bytu. Rychloúvěr je ideálním řešením bez nutnosti zastavovat nemovitost
nebo shánět ručitele. Díky rychlému vyřízení a široké účelovosti úvěru
dosáhnete jednoduše na lepší bydlení.
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Reprezentativní příklad:

RPSN úvěru níže uvedeného příkladu je 5,67 %.
Výše úvěru na bydlení, s požadovaným zřízením zástavního práva k pohledávce na výplatu vkladu ze stavebního spoření, je 100 000 Kč. Splatnost
úvěru je 15 let, pevná roční úroková sazba je 4,99 %. Měsíční splátky: 1.–180. splátka je 816 Kč, 181. splátka je 613 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího
úvěru nevedou k okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem je 147 506 Kč a celková doba trvání smlouvy o spotřebitelském
úvěru je 181 měsíců. S úvěrem jsou dále spojené následující úhrady: zasílání ročního výpisu z účtu stavebního spoření i účtu úvěru 25 Kč, vedení
účtu stavebního spoření a úvěru ve fázi přiděleného úvěru 25 Kč měsíčně. Pro získání úvěru za nabízených podmínek je nezbytné uzavření smlouvy
o stavebním spoření.
Na základě této nabídky nevzniká nárok na získání úvěru.

