SPRÁVNY
ÚVER JE
ZÁKLAD
ÚVERY NA
REKONŠTRUKCIU

POSTAVTE SVOJU REKONŠTRUKCIU NA SPRÁVNOM ÚVERE
Čo získam rekonštrukciou?
¡¡ zvýšenie komfortu,
¡¡ zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti,
¡¡ spokojnosť s vlastným bývaním.

V ČSOB sa staráme nielen o financovanie vášho nového
bývania, ale taktiež vám pomôžeme aj s rekonštrukciou,
modernizáciou a zariadením domova.

PLÁNUJEM:

NAŠE
RIEŠENIE:

NOVÉ ZARIADENIE PRE
KRAJŠIE BÝVANIE

REKONŠTRUKCIU KÚPEĽNE
ČI KUCHYNE

KOMPLETNÚ REKONŠTRUKCIU
BYTU ALEBO DOMU

s rozpočtom do 10 000 €

s rozpočtom do 35 000 €

s rozpočtom viac ako 35 000 €

Využite spotrebný úver, vybavíte
ho aj cez SmartBanking
a peniaze máte okamžite
k dispozícii na účte.

Pre náročnejšiu rekonštrukciu
zvážte Úver na rekonštrukciu.
Nízke splátky vďaka splatnosti
až do 15 rokov váš rozpočet
príliš nezaťažia.

HYPOTÉKA
100 % zľava z poplatku za spracovanie úveru,
atraktívna úroková sadzba,
možnosť výberu nehnuteľnosti do 6 mesiacov po
schválení úveru,
interný odhad nehnuteľnosti aj bez poplatku,
možnosť získať odmenu vo výške až 3 mesačných
splátok pri prenose hypotéky.

TIP PRE VÁS
Iba ČSOB ponúka navyše jedinečnú možnosť
bezplatných mesačných mimoriadnych splátok
až do výšky 1,5 % zostávajúcej istiny cez
aplikáciu ČSOB SmartBanking*.

* Podmienky sú uvedené v Obchodných podmienkach pre poskytovanie
úverov na bývanie.

Ak vám postačujú financie do
35 000 € Úver na rekonštrukciu
je správnou voľbou. Nemusíte
zakladať nehnuteľnosť a úver tak
vybavíte jednoducho.
Hypotéka je vhodná pre náročné
rekonštrukcie s rozpočtom viac
ako 35 000 €.

SPOTREBNÝ ÚVER
100 % zľava z poplatku za spracovanie úveru,
atraktívna úroková sadzba,
finančné prostriedky až do 25 000 €,
splatnosť úveru do 8 rokov,
rýchle a jednoduché vybavenie úveru s minimom
potrebných dokladov.

ÚVER NA REKONŠTRUKCIU OD ČSOB
STAVEBNEJ SPORITEĽNE
100 % zľava z poplatku za spracovanie úveru,
doba splatnosti až do 15 rokov,
bez potreby založenia nehnuteľnosti,
maximálna suma úveru až 35 000 €,
okamžité čerpanie 90 % prostriedkov.

PRVÝ KROK K REKONŠTRUKCII
Zvýšte si komfort svojho domova a urobte prvý krok
k splneniu svojich predstáv o dokonalom bývaní.
Iba ČSOB vám ponúka jedinečnú možnosť poradenstva
pri financovaní vašej rekonštrukcie kúpeľne a kuchyne
v spolupráci so spoločnosťou SIKO KÚPEĽNE & KUCHYNE.
Každý úver uzavretý v období kampane bude zaradený
do žrebovania o poukážky*.
Výhra:
poukážka v hodnote 300 € na zariadenie kúpeľne
a kuchyne v spoločnosti SIKO KÚPEĽNE & KUCHYNE,
možnosť využiť služby projektového konzultanta od
spoločnosti SIKO KÚPEĽNE & KUCHYNE, ktorý bude
vašou pravou rukou a dohliadne na všetko potrebné po
celú dobu riešenia projektu.
Výherca môže uplatniť poukážku až do 31. 3. 2019.

TIP PRE VÁS
Nemáte vybranú nehnuteľnosť?

* Ak klient uzatvorí zmluvu o úvere na bývanie alebo zmluvu o spotrebnom
úvere na sumu úveru minimálne 7 500 € alebo zmluvu o úvere na
rekonštrukciu od ČSOB stavebnej sporiteľne, a.s., v termíne od 17. 9. do
30. 11. 2018 (vrátane), bude zaradený do žrebovania o nákupné poukážky
v hodnote 300 € s platnosťou do 31. 3. 2019 od spoločnosti SIKO
KÚPEĽNE, a.s. Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 €, podľa
zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení nepodliehajú dani
z príjmov. Viac informácií v pobočke alebo na www.csob.sk.

www.csob.sk

0850 111 777
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Žiaden problém.
O hypotéku môžete požiadať, aj keď ešte nemáte
vybranú nehnuteľnosť. Na hľadanie svojho bývania
tak budete mať až 6 mesiacov. Novú nehnuteľnosť
si môžete vybrať aj z našej ponuky developerských
projektov.
Výhody, ktoré získate:
schválime vám hypotéku na kúpu nehnuteľnosti,
poskytneme vám dostatok času na hľadanie nového
domu či bytu, jednoducho načerpáte úver po výbere
nehnuteľnosti.

