VYDAJTE SA
NA CESTU
KU KRAJŠIEMU
BÝVANIU

VYUŽITE DOVOLENKU INAK A REKONŠTRUUJTE
S ČSOB STAVEBNOU SPORITEĽŇOU
Najlepšou investíciou je bez pochýb investovanie do vlastného bývania. V ČSOB
Stavebnej sporiteľni vám ponúkame Úver na rekonštrukciu, vďaka ktorému môžete začať
realizovať svoje predstavy o ideálnom bývaní. Bez potreby zakladať nehnuteľnosť vám
poskytneme úver až do výšky 35 000 € s možnosťou splácania až 15 rokov.

S naším úverom na rekonštrukciu:
získate až 35 000 € – dostatočná možnosť na rozsiahlu rekonštrukciu alebo
modernizáciu,
nemusíte založiť svoju nehnuteľnosť,
môžete splácať až 15 rokov,

ÚVER NA REKONŠTRUKCIU

získate výhodnú úrokovú sadzbu už od 3,9 % p. a., ak máte alebo si zriadite
bežný účet v ČSOB, poistenie domácnosti DOMOS alebo poistenie úveru
od ČSOB Poisťovne,
vám teraz garantujeme rovnakú úrokovú sadzbu v medziúvere až na 6 rokov.

Ďalšie výhody úveru na rekonštrukciu od ČSOB Stavebnej sporiteľne:
100 % zľava z poplatku za spracovanie úveru,
zmluvu stavebného sporenia uzatvoríte bez poplatku,
na zdokladovanie úveru máte až 12 mesiacov.
Ďalšie informácie získate na našich predajných miestach. Ich zoznam nájdete na webovej
stránke www.csob.sk alebo na našej Infolinke 0800 111 303.

TIP PRE VÁS
Okrem rekonštrukcie, prestavby či modernizácie svojej nehnuteľnosti môžete úver
od ČSOB Stavebnej sporiteľne využiť aj na refinancovanie úverov poskytnutých
na rekonštrukciu a modernizáciu bývania.

Reprezentatívny príklad:
„Úver vo výške 20 000 € bez predchádzajúceho sporenia s celkovou dobou splatnosti 15 rokov
so 180 splátkami. Prvých 9 rokov (fáza medziúveru) je pri úrokovej sadzbe 3,9 % p. a. fixnej na
6 rokov s uzatvorením bežného účtu v ČSOB a poistenia DOMOS od ČSOB Poisťovne mesačná
splátka 162,05 €. Nasledujúcich 6 rokov (fáza stavebného úveru) je pri úrokovej sadzbe 5 % p. a.
fixnej počas celej fázy stavebného úveru mesačná splátka v rovnakej výške 162,05 €. RPMN vo
fáze medziúveru je 4,11 % a RPMN vo fáze stavebného úveru je 5 %. Suma, ktorú sporiteľ celkovo
zaplatí, je 28 796,40 € a zahŕňa výšku úveru, celkové úrokové náklady a poplatok za správu účtu
zmluvy stavebného sporenia 160 €. Výpočet je len informatívny.“

www.csob.sk

0800 111 303

