VYUŽITE
SVOJU
VÝHODU
REFINANCOVANIE
ÚVEROV

Spojte si svoje úvery do jedného v ČSOB a získajte až –3 % z úrokovej sadzby.

V ČSOB s refinancovaním úverov teraz získate:
možnosť znížiť si úrokovú sadzbu až o 3 %:
2 % za prenesenie úverov,
1 % za aktívne využívanie bežného účtu,
výhodnú úrokovú sadzbu od 5,5 % p. a.,
bez dokladovania úverov už počas jednej návštevy pobočky,
100 % zľavu z poplatku za spracovanie úveru.

Ďalšie výhody spojenia úverov:
splácanie len jedného úveru,
možnosť zníženia mesačnej splátky,
možnosť navýšenia úveru,
zjednodušenie rodinného rozpočtu a prehľadné plánovanie výdavkov.

Okrem spotrebného úveru môžete refinancovať aj:
povolené prečerpanie na účte,
kreditné karty,
lízing,
nákup na splátky.

Poistite si svoj úver:
v prípade invalidity alebo úmrtia bude za vás splatený celý zostatok úveru,
v prípade práceneschopnosti alebo straty zamestnania budú za vás uhradené úverové
splátky až počas 12 mesiacov.

TIP PRE VÁS
Získajte k spotrebnému úveru aj úrazové poistenie vodiča na prvý rok za 2 €. Ak sa
vám na cestách prihodí niečo vážne a utrpíte pri dopravnej nehode trvalé následky
s telesným poškodením, máme pre vás riešenie. Vďaka doživotnej rente až do výšky
600 € mesačne si môžete uľahčiť napríklad aj splácanie úveru.
Po zriadení spotrebného úveru dostanete kód, pomocou ktorého si online na
www.csob.sk uzavriete úrazové poistenie vodiča s poistným na prvý rok len za 2 €
(následné poistné predstavuje 60,50 € ročne).

Klient nemusí banke preukazovať doklady k refinancovaným úverom, ak refinancuje úvery, ktoré sú vedené
v úverovom registri. Overenie príjmu klienta prebieha podľa štandardných procesov.
Klientovi, ktorý úverom z ČSOB refinancuje úvery z iných bánk, ČSOB poskytne úver s úrokovou sadzbou
až o 2 % nižšou, ako sadzba, ktorú systém vyhodnotí podľa všetkých interných kritérií.
O ďalšie 1 % mu ČSOB zníži úrokovú sadzbu na refinancovanom úvere, ak sa klient zaviaže aktívne využívať bežný
účet v ČSOB, t. j. jeho bežný účet v ČSOB bude vykazovať kreditný obrat aspoň 400 € a súčasne 3 pravidelné
mesačné platby alebo inkasá (trvalý príkaz, inkaso) a vykoná 5 platobných operácií kreditnou alebo debetnou
kartou. Viac informácií v pobočke alebo na www.csob.sk. Na poskytnutie úveru nevzniká právny nárok.
Klient má pri spotrebnom úvere 5 000 €, dobe splatnosti 8 rokov a úrokovej sadzbe 5,5 % p. a. splátku úveru
vo výške 64,50 €. Mesačný poplatok za poistenie úveru je 6,21 €. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje
8,32 %, počet splátok 96. Klient neplatí poplatok sa spracovanie úveru. Celková čiastka, ktorú spotrebiteľ zaplatí, je
6 787,75 €.

