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Hypotéka „na dřevo“
Přemýšlíte o dřevostavbě? Díky speciální hypotéce získáte 
peníze „na dřevo“ rychle a jednoduše.
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– Jednoduché vyřízení hypotéky, a to i na dřevo- 
stavbu nebo montovaný dům.

– Není nutné zajištění jinou nemovitostí, máte 
výhodné podmínky standardního hypotečního 
úvěru včetně služby Variabilita splátek.

– Peníze dostanete rychle, 90 % ceny díla 
získáte ještě před dokončením výstavby 
a zbylých 10 % pak po jejím dokončení.

Výhody naší hypotéky:

Výstavby montovaných domů jsou velmi rychlé 
a v současné době mezi klienty oblíbené. Vzhledem 
k rychlosti stavby dochází ale často k „předběhnutí“ 
administrativních kroků samotnou výstavbou, což 
doposud komplikovalo její �nancování. Služba Finan- 
cování montovaných domů tyto překážky odstraní.

Díky naší hypotéce se vyhnete složitému 
financování předhypotečním úvěrem či zajištění 
jinou nemovitostí.

Hypotéku můžete využít například na financování 
projektů společnosti RD Rýmařov, která je jistotou 
rychlé dodávky, garantované ceny a mimořádně 
dlouhé záruční doby. Zjistěte více na internetových 
stránkách www.rdrymarov.cz.

Přijďte si nechat poradit do pobočky či Hypotečního 
centra České spořitelny, naši odborní poradci Vám 
jednoduchou a levnou hypotéku rádi představí. 
Orientační výpočet měsíční splátky si můžete vyzkou- 
šet i sami pomocí on-line hypoteční kalkulačky na 
www.hypotecnicentrum.cz, kde také získáte více 
informací o nabízených službách. Rovněž nás můžete 
kontaktovat na informační lince 956 777 497.

Reprezentativní příklad: celková výše úvěru 1 800 000 Kč, výše jednotlivých 
měsíčních splátek 8 007 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok), počet splátek: 300, 
úroková sazba �xovaná na 5 let ve výši 2,39 % ročně, poplatky spojené s úvěrem, 
které jsou součástí celkových nákladů úvěru: správní poplatky za vklad a výmaz 
zástavního práva do katastru nemovitostí 2 000 Kč, náhrada nákladů spojených 
s vypracováním odhadu nemovitosti 3 900 Kč, doba trvání úvěru: 25 let, roční 
procentní sazba nákladů činí 2,48 % a celková částka splatná spotřebitelem 
2 409 142 Kč (za předpokladu, že se úroková sazba po celou dobu trvání 
úvěrového vztahu nezmění).

Tato reklama není návrhem na uzavření smlouvy. Poskytnutí uvedených 
služeb muže být vázáno na splnění dalších podmínek, které naleznete na 
www.hypotecnicentrum.cz nebo Vám je ochotně sdělíme v kterékoliv naší 
pobočce. Informace uvedené v tomto letáku jsou platné ke dni 1. 3. 2017.

Poskytovatel neposkytuje radu dle § 85 zákona o spotřebitelském úvěru 
č. 257/2016 Sb.

Pokud si hypotéku sjednáte do 31. 8. 2017,
získáte navíc zdarma:
– odhad nemovitosti,
– službu Financování montovaných domů nebo
 jinou jednorázovou službu k hypotéce.
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