Hypotéka s mimoriadnymi splátkami
Vážený člen odborovej organizácie,
riešite v súčasnosti otázku svojho bývania? Požiadajte o hypotéku s mimoriadnymi splátkami a ušetrite na
úrokoch stovky eur, získajte výhodnú úrokovú sadzbu a teraz navyše aj 100 % zľavu z poplatku za spracovanie
úveru.
Realizácia mimoriadnych splátok nebola ešte nikdy taká jednoduchá:
• cez smartphone alebo tablet v bezplatnej aplikácii ČSOB SmartBanking,
• mesačne môžete bez akýchkoľvek poplatkov navyše splácať až 1,5 % zo zostávajúcej istiny úveru (min. 200 €),
• svoju hypotéku máte kdekoľvek a kedykoľvek pod kontrolou.

PRÍKLAD ÚSPORY S HYPOTÉKOU S MIMORIADNYMI SPLÁTKAMI:
Uhradením mimoriadnej splátky vo výške 300 €:
• usporíte: 466 €,
• si môžete skrátiť dobu splatnosti o: 4 mesiace.
Reprezentatívny príklad platí pre hypotekárny úver so zostatkom 50 000 €, pri splatnosti
30 rokov, úrokovej sadzbe 3,14 % a výške mesačnej splátky 214,60 €.

Vďaka mimoriadnym splátkam nielen ušetríte, ale máte možnosť:
• znížiť si mesačnú splátku pri zachovaní pôvodnej doby splatnosti,
• požiadať o skrátenie doby splatnosti pri zachovaní pôvodnej mesačnej splátky.
Navyše ku každej hypotéke získate aj ďalšie výhody:
• schválenie úveru už do 24 hodín, možnosť rýchleho čerpania do 2 hodín,
• nižšiu úrokovú sadzbu s poistením a aktívnym bežným účtom,
• výhodné poistenie úveru a nehnuteľnosti,
• možnosť realizácie mimoriadnej ročnej splátky hypotéky v pobočke až do výšky 20 % bez poplatku.
Ako členovi odborovej organizácie Vám zároveň poskytneme špeciálne výhody:
• úrokovú sadzbu na kreditnej karte nižšiu o 2 % p. a., než je štandardná výška úrokovej sadzby,
• bezplatné vedenie balíka služieb ČSOB Pohoda počas prvých 6 mesiacov.
Príďte si k nám po hypotéku, s ktorou ušetríte! Radi Vás privítame v našej pobočke.

www.csob.sk
Podmienky realizovania mimoriadnych splátok prostredníctvom služby ČSOB SmartBanking nájdete v Obchodných podmienkach Československej obchodnej banky, a.s.,
pre poskytovanie hypotekárnych a ďalších úverov zverejnených na www.csob.sk a v pobočkách ČSOB. Všetky uvedené prepočty sú informatívne a nemajú záväzný charakter.

