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Tato informace není nabídkou ani příslibem k uzavření smlouvy, jedná se pouze o právně nezávazné informativní sdělení.
Modelový příklad v sobě nezahrnuje časovou hodnotu peněz, ani možnou změnu parametrů úvěru v průběhu doby splácení.
Kalkulace je pouze orientační a slouží pouze jako podklad pro další jednání.

Potvrzuji, že jsem byl/a řádně seznámen/a s nabídkami spotřebitelskách úvěrů většiny bank působících na trhu České
republiky, byly mi předloženy potřebné informace vyžadované zákonem o spotřebitelském úvěru, které mi byly řádně
vysvětleny. Jsem srozuměn s jejich podmínkami a plně jim rozumím.

Neobdržel/a jsem od zprostředkovatele žádnou radu ve smyslu § 85 zákona o spotřebitelském úvěru. Jsem tak plně
informován/a o nabídkách a posoudil/a jsem si vhodnost nabízených spotřebitelskách úvěrů pro mou �nanční situaci, mé
požadavky, cíle a potřeby.

Jsem si plně vědom/a, že předložené nabídky nejsou závazkem k uzavření spotřebitelského úvěru a že parametry
spotřebytelského úvěru se mohou v průběhu zpracování bankou lišit od této nabídky. Svobodně a o své vůli jsem se tak
rozhodl/a dále pokračovat v přípravě dokumentace spotřebitelského úvěru pro banku. Na znamení svého souhlasu připojuji
svůj podpis.

Podpis
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Výše úvěru

3 131 200 Kč
Hodnota zástavy

3 914 000 Kč
Splatnost/Fixace

30 let / 5 let

1 UniCredit Bank U hypotéka

Úroková sazba

1,89 %

Běžný účet

zdarma
Zpracování úvěru

2 900 Kč
Rizikové pojištění

627 Kč

Měsíční splátka

11 402 Kč

Úvěrový účet

zdarma
Odhad

zdarma
Čerpání na návrh

nebylo zvoleno

Celkové náklady za �xaci

317 819 Kč

Jednorázové
náklady

žádné

Další měsíční
náklady

žádné
Platba do banky

12 029 Kč

2 Sberbank FÉR hypotéka

Úroková sazba

1,99 %

Běžný účet

zdarma
Zpracování úvěru

zdarma
Rizikové pojištění

870 Kč

Měsíční splátka

11 604 Kč

Úvěrový účet

zdarma
Odhad

4 000 Kč
Čerpání na návrh

nebylo zvoleno

Celkové náklady za �xaci

352 792 Kč

Jednorázové
náklady

žádné

Další měsíční
náklady

žádné
Platba do banky

12 474 Kč

3 Equa bank Equa účelová hypotéka

Úroková sazba

1,99 %

Běžný účet

zdarma
Zpracování úvěru

zdarma
Rizikové pojištění

1 096 Kč

Měsíční splátka

11 558 Kč

Úvěrový účet

zdarma
Odhad

4 200 Kč
Čerpání na návrh

nebylo zvoleno

Celkové náklady za �xaci

362 217 Kč

Jednorázové
náklady

žádné

Další měsíční
náklady

žádné
Platba do banky

12 654 Kč

U Konto s obratem alespoň 12 tis. Kč je zdarma, jinak za 199 Kč/měs.
Uplatněny slevy za rizikové pojištění.
Rizikové pojištění: smrt, trvalá invalidita.

Uplatněny slevy za objem, domicilaci, rizikové pojištění a účel "koupě".
Rizikové pojištění: smrt, trvalá invalidita, pracovní neschopnost.

Uplatněny slevy za objem, domicilaci, rizikové pojištění a hypotéku přes GEPARD FINANCE.
Rizikové pojištění: smrt, trvalá invalidita.
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4 Moneta Money Bank Pružná hypotéka

Úroková sazba

2,09 %

Běžný účet

zdarma
Zpracování úvěru

zdarma
Rizikové pojištění

1 053 Kč

Měsíční splátka

11 715 Kč

Úvěrový účet

zdarma
Odhad

zdarma
Čerpání na návrh

nebylo zvoleno

Celkové náklady za �xaci

370 922 Kč

Jednorázové
náklady

500 Kč

Další měsíční
náklady

žádné
Platba do banky

12 768 Kč

5 Československá obchodní banka Zelená hypotéka

Úroková sazba

2,39 %

Běžný účet

zdarma
Zpracování úvěru

zdarma
Rizikové pojištění

682 Kč

Měsíční splátka

12 194 Kč

Úvěrový účet

zdarma
Odhad

zdarma
Čerpání na návrh

nebylo zvoleno

Celkové náklady za �xaci

393 265 Kč

Jednorázové
náklady

žádné

Další měsíční
náklady

žádné
Platba do banky

12 876 Kč

6 Hypoteční banka Zelená hypotéka

Úroková sazba

2,39 %

Běžný účet

zdarma
Zpracování úvěru

zdarma
Rizikové pojištění

682 Kč

Měsíční splátka

12 194 Kč

Úvěrový účet

zdarma
Odhad

zdarma
Čerpání na návrh

nebylo zvoleno

Celkové náklady za �xaci

393 265 Kč

Jednorázové
náklady

žádné

Další měsíční
náklady

žádné
Platba do banky

12 876 Kč

7 Česká spořitelna Standardní hypotéka

Úroková sazba

2,34 %

Běžný účet

zdarma
Zpracování úvěru

zdarma
Rizikové pojištění

1 034 Kč

Měsíční splátka

12 169 Kč

Úvěrový účet

zdarma
Odhad

4 400 Kč
Čerpání na návrh

nebylo zvoleno

Celkové náklady za �xaci

416 380 Kč

Jednorázové
náklady

žádné

Další měsíční
náklady

žádné
Platba do banky

13 203 Kč

Poplatek za čerpání činí 500 Kč.
Uplatněny slevy za objem, domicilaci a rizikové pojištění.
Rizikové pojištění: smrt, trvalá invalidita, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání.

Podmínkou sazby je účet Premium a čistý příjem alespoň 50 tis. Kč.
NEBYLY ZADÁNY ÚDAJE K RATINGU!
Uplatněny slevy za rizikové pojištění, účet Premium a zelenou hypotéku.
Sazba je ovlivněna ratingem.
Rizikové pojištění: smrt, trvalá invalidita.

Plus Konto s obratem alespoň 10.000 Kč je zdarma, jinak za 69 Kč/ měs.
Podmínkou sazby je účet Premium a čistý příjem alespoň 50 tis. Kč.
NEBYLY ZADÁNY ÚDAJE K RATINGU!
Uplatněny slevy za rizikové pojištění, účet Premium a zelenou hypotéku.
Sazba je ovlivněna ratingem.
Rizikové pojištění: smrt, trvalá invalidita.

Uplatněny slevy za domicilaci a rizikové pojištění.
Rizikové pojištění: smrt, trvalá invalidita, pracovní neschopnost.
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8 Komerční banka Standardní hypotéka

Úroková sazba

2,29 %

Běžný účet

zdarma
Zpracování úvěru

zdarma
Rizikové pojištění

1 409 Kč

Měsíční splátka

12 056 Kč

Úvěrový účet

zdarma
Odhad

3 900 Kč
Čerpání na návrh

nebylo zvoleno

Celkové náklady za �xaci

426 368 Kč

Jednorázové
náklady

žádné

Další měsíční
náklady

žádné
Platba do banky

13 465 Kč

9 Raiffeisenbank Akce "Jarní hypodny"

Úroková sazba

2,59 %

Běžný účet

zdarma
Zpracování úvěru

zdarma
Rizikové pojištění

1 064 Kč

Měsíční splátka

12 519 Kč

Úvěrový účet

zdarma
Odhad

zdarma
Čerpání na návrh

nebylo zvoleno

Celkové náklady za �xaci

446 375 Kč

Jednorázové
náklady

žádné

Další měsíční
náklady

žádné
Platba do banky

13 583 Kč

Hypotéka bez poplatku za zpracování - hypoteční úvěr musí být zpracován v on-line hypoteční kalkulačce KB. Akce platí do 31. 12. 2021 (podání online
žádosti).
Uplatněny slevy za objem, domicilaci, rizikové pojištění a majetkové pojištění.
Rizikové pojištění: smrt, trvalá invalidita.

V modelaci zohledněn účet zdarma (Chytrý účet). Jiné varianty účtů mohou být zpoplatněny.
Akce "Jarní hypodny" (odhad zdarma) platí do 4. 6. 2021.
Uplatněny slevy za objem, domicilaci a majetkové pojištění.
Rizikové pojištění: smrt, trvalá invalidita, pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání.


