
Polyfunkčný komPlex PAnoRAmA CITy, BRATIslAvA

Zvýhodnená hyPoTékA

V čoraz obľúbenejšej lokalite na nábreží Dunaja neďaleko Slovenského národného divadla a nákupnej galérie Eurovea už čoskoro vyrastie 
nové epicentrum mestského života – polyfunkčný komplex Panorama City. Dve ikonické obytné veže originálneho trojuholníkového tvaru 
s impozantnou výškou nielenže umožnia unikátny výhľad na Bratislavu, ale zároveň dotvoria jej panorámu a poskytnú komfortný životný 
priestor pre moderných kozmopolitných ľudí. Každá veža Panorama City ponúkne 33 poschodí (spolu 606 bytov), súčasťou projektu 
je aj zelený park, obchody, kancelárie, reštaurácie, bary a, samozrejme, služby. Príjemnú atmosféru dotvorí atypické námestie, ktoré 
udrží pulzujúci život veľkomesta za hranicami súkromia obyvateľov Panorama City. Tento projekt predstaví širokej verejnosti modernú 
architektúru 21. storočia, vysokú kvalitu bývania pre rodiny aj jednotlivcov, všestrannú občiansku vybavenosť a zásadným spôsobom 
zmení pohľad na život v centre Bratislavy.

VýhoDy financoVania prostreDníctVom hypotéky oD ČsoB

hlavné výhody:
•	 posúdenie	žiadosti	o	úver	–	bez poplatku (bez dokladovania znaleckého posudku),
•	 atraktívna úroková sadzba,
•	 100 %	zľava	z	poplatku za poskytnutie úveru (štandardne podľa Sadzobníka poplatkov banky 0,8 % z výšky úveru,  

t. j. min. 150 € a max. 1 000 €),
•	 stanovenie	hodnoty	nehnuteľnosti	–	bez poplatku (štandardne 31,53 €),
•	 protokoly	o	stave	stavby	v	priebehu	výstavby	–	bez poplatku (štandardne podľa Sadzobníka poplatkov banky 40 €),
•	 čerpanie	úveru	na	návrh na vklad záložného práva,
•	 predčasné	splatenie	istiny	úveru	je	možné	kedykoľvek – k dátumu obnovy úrokovej sadzby mimoriadna splátka  

v akejkoľvek výške – bez poplatku.

Ďalšie výhody:
•	 bezplatné vydanie Garancie úrokovej sadzby s platnosťou 7 dní (na požiadanie klienta),
•	 mimoriadna	ročná	splátka	hypotéky	do	výšky	20 %	–	bez poplatku,
•	 jednoduchá	administratíva	a	komfort	pri	vybavovaní	a	čerpaní	úveru,
•	 výhodné poistenie úveru a nehnuteľnosti – poistenie pre prípad smrti a trvalej invalidity a poistenia nehnuteľnosti  

v ČSOB Poisťovni uzatvárané priamo na pobočkách ČSOB,
•	 profesionálne poradenstvo a individuálny prístup k vašim potrebám.

Podrobnejšie informácie o projekte získate na telefónnom čísle 02/5941 8855, e-mail: info@panoramacity.sk, byty@panoramacity.sk
Predajné miesto: PANORAMA CITY SHOWROOM, Pribinova 19, 811 09 Bratislava

Informácie	o zvýhodnených	podmienkach	hypotéky vám radi poskytnú naši pracovníci v pobočke ČSOB:

Pobočka	ČSOB,	EUROVEA,	Pribinova	1/B,	Bratislava
Ingrid Jurišová tel.: 02/5966 6674, e-mail: ijurisova@csob.sk

Pobočka	ČSOB,	Panónska	cesta	5/A,	Bratislava
Jana Šindlerová mob.: 0902 910 169, tel.: 02/5966 7611, e-mail: jasindlerova@csob.sk
Zuzana Kňažeová mob.: 0902 910 159, tel.: 02/5966 7614, e-mail: zknazeova@csob.sk


