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HYPOTÉKA S ÚROKOM
NA 20 ROKOV

HYPOTÉKA, KTORÁ VÁM NEPRERASTIE CEZ HLAVU

HYPOTÉKA S ENERGETICKÝM CERTIFIKÁTOM

Pri vybavovaní hypotéky myslite aj na dĺžku fixácie. S dlhoročnou fixáciou máte istotu 
rovnakej splátky dlhšie obdobie. Prinášame pre vás jedinečné riešenie financovania 
vlastného bývania, a tým je úver na bývanie s 20-ročnou fixáciou. Váš úrok 20 rokov 
neporastie.

Výhody, ktoré s hypotékou od ČSOB získate: 

 ¡  rovnakú výšku splátky najbližších 20 rokov,

 ¡  kataster vybavíme za vás.

TIP PRE VÁS OSOBNE
Túžite po vlastnom bývaní, ale nemáte ešte vybratú nehnuteľnosť? ČSOB vám 
prináša jedinečné riešenie pri financovaní vášho vysnívaného bývania. Úver 
na nešpecifikovanú nehnuteľnosť môžete využiť, aj keď ešte nemáte vybratú 
konkrétnu nehnuteľnosť. Hneď ako vás niečo naozaj zaujme, máte istotu, že 
s nami bývate prví. Na výber nehnuteľnosti máte 6 mesiacov od podpisu  
úverovej zmluvy.

VYUŽITE NAŠU PONUKU BENEFITOV K ENERGETICKÉMU
CERTIFIKÁTU:
Vrátenie 1 splátky max. do sumy 500 €, ak vaša financovaná nehnuteľnosť 
má najlepšiu energetickú triedu, t. j. energetický certifikát s energetickou triedou 
A alebo lepšou (pre nehnuteľnosti skolaudované do 31. 12. 2020 vrátane) alebo A0 (pre 
nehnuteľnosti skolaudované od 1. 1. 2021 vrátane). Splátka bude vyplatená len na bežný 
účet vedený v ČSOB, z ktorého je úver riadne splácaný, v lehote do 90 kalendárnych dní 
od uhradenia prvej anuitnej splátky.

Podmienkou je predloženie platného energetického certifikátu k financovanej nehnuteľnosti s energetickou triedou A alebo 
lepšou (pre nehnuteľnosti skolaudované do 31. 12. 2020 vrátane) alebo A0 (pre nehnuteľnosti skolaudované od 1. 1. 2021 
vrátane). Bene it bude vyplatený na bežný účet v ČSOB, z ktorého je úver riadne splácaný, v lehote do 90 kalendárnych 
dní, vo výške 1 splátky max. do výšky 500 €. 



www.csob.sk 0850 111 777

ŽIVOTNÉ POISTENIE VITAL POISTENIE BÝVANIA DOMOS KOMPAKT

ČO VÁM POISTENIE POSKYTNE? Na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti naši klienti vynakladajú veľa finančných 
prostriedkov. Avšak mnohé nepredvídateľné situácie ohrozujú aj majetok a môžu 
spôsobiť veľké finančné straty. Poistenie Domos Kompakt vyrieši škody vzniknuté 
v dôsledku živelných udalostí, krádeže, vlámania či vandalizmu. Vďaka pripoisteniu 
zodpovednosti v stanovenom rozsahu zabezpečí finančnú náhradu aj pri škodách,
ktoré neúmyselne spôsobia členovia domácnosti iným osobám.

Pri rozhodovaní sa o hypotéke je potrebné myslieť aj na životné situácie, ktoré 
ovplyvňujú schopnosť splácať úver v budúcnosti, napr. choroba, úraz alebo dlhodobá 
práceneschopnosť. Riešením je životné poistenie Vital, ktoré finančne zaistí nielen 
splácanie úveru, ale aj ostatných životných nákladov.

Pomôže pri splácaní hypotéky 
Ak má poistený hypotéku v čase poistnej udalosti, vyplatíme okrem dohodnutého 
poistného plnenia aj benefit v podobe 6 mesačných hypotekárnych splátok navyše. Pre 
uplatnenie benefitu je potrebné mať dojednané pripoistenie vážnych chorôb (vo výške 
najmenej 10 000 EUR a poistná doba najmenej 10 rokov) alebo úmrtia, pričom presné 
podmienky vzniku nároku na tento benefit sú uvedené v poistných podmienkach.

Zabezpečí vás a členov vašej rodiny 
Poistenie VITAL ponúka komplexné riešenie pre všetkých členov rodiny, pre dospelých  
aj pre deti.

Pokryje náklady na liečenie 
Pri vážnych chorobách, ako je napríklad srdcový infarkt, rakovina, mozgová príhoda, 
môžete využiť finančné prostriedky na liečbu alebo si zabezpečiť vyšší zdravotný 
štandard zaplatením potrebných zdravotníckych pomôcok, rehabilitácií a pod. 

Odmeníme vás za zdravý životný štýl 
Za absolvovanie pravidelnej lekárskej prehliadky alebo za darovanie krvi vám 
v pripoisteniach invalidita, vážne choroby, hospitalizácia a chirurgický zákrok, invalidita 
a vážne choroby vyplatíme zvýšené poistné plnenie o 10 %.

VYPLATÍME VÁM DVOJNÁSOBOK DENNEJ DÁVKY 
za hospitalizáciu na oddelení intenzívnej starostlivosti (OAIM, JIS) alebo za neodkladnú
operáciu. Finančné prostriedky z tohto pripoistenia môžete využiť napríklad na zaplatenie 
samostatnej izby.

PRI DOPRAVNEJ NEHODE, 
ktorá bola príčinou úmrtia, vyplatíme dvojnásobné poistné plnenie z výšky poistného
krytia smrti.

TIP PRE VÁS OSOBNE

TIP PRE VÁS OSOBNE

Krátkodobý výpadok príjmu pri práceneschopnosti zmierni poistenie 
pravidelných výdavkov. Ak ste PN 29 dní a viac, dostanete od nás 125 € 
mesačne k svojej dávke PN. Len za 2,50 € mesačne ho môžete získať k svojmu 
bežnému účtu Pohoda, Extra Pohoda, Smart účet alebo FUN účet. 

Z možných 3 balíkov poistenia odporúčame variant Extra s nulovou 
spoluúčasťou pri vzniknutej poistnej udalosti. Tento variant poskytuje najširší 
rozsah poistenia a nadštandardné asistenčné služby, ktorých súčasťou sú 
napríklad aj pozáručné opravy elektrospotrebičov a zdrojov tepla. 

Poistite svoj domov komplexne: 

 ¡  Budovu – dom alebo byt, alebo rekreačnú budovu. 

 ¡  Domácnosť – hnuteľné zariadenia aj s možnosťou doplnkového poistenia cennejších 
vecí. Vo variantoch Štandard a Extra je súčasťou aj poistenie home office, ktoré kryje 
škody na vymedzených zariadeniach zamestnávateľa. 

 ¡  Zodpovednosť za škodu spôsobenú inej osobe (napr. vytopením susedov či pri 
rekonštrukcii bývania), a to všetkými členmi domácnosti vrátane domácich zvierat. 

 ¡  Voliteľné pripoistenia okrasnej záhrady či domácich miláčikov pri úraze.

S POISTENÍM ZÍSKATE AJ PROFESIONÁLNE NONSTOP ASISTENČNÉ SLUŽBY, 
KTORÉ VÁM UHRADIA A ZABEZPEČIA: 

zámočníka pri zabuchnutí 
vchodových dverí alebo 

strate kľúčov 

 plynára, elektrikára, 
vodoinštalatéra či iného 
odborníka pri havarijnej 

situácii

právnu asistenciu, ale aj 
cykloasistenciu v prípade 

pokazeného bicykla 




