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Stavební spořitelny letos rozpůjčují nejvíc za posledních 5 let
Praha, 7. prosince 2015
Stavební spořitelny letos budou atakovat hranici 50 miliard poskytnutých úvěrů
a zřejmě tak zaznamenají v úvěrové oblasti nejsilnější prodeje za posledních pět let.
K nárůstu zájmu přispívají především historicky nejnižší úrokové sazby.
Zájem o úvěry ze stavebního spoření letos překonává všechny odhady. „Objem nových úvěrů
poskytnutých stavebními spořitelnami se přiblíží hranici 50 miliard korun. Oproti loňskému
roku to bude představovat zhruba pětinový nárůst. Pokud udržíme tempo z posledních měsíců,
tak za celý rok zaznamenáme nejsilnější prodeje úvěrů od roku 2011,“ uvedl předseda
představenstva Českomoravské stavební spořitelny Vladimír Staňura.
Českomoravská stavební spořitelna zůstává nejsilnějším hráčem na trhu se zhruba 50% tržním
podílem. Za prvních deset měsíců roku poskytla úvěry za více než 20 miliard korun.
Za nárůstem zájmu podle něj jsou především velmi nízké úrokové sazby. Klienti tak stále častěji
využívají především malé úvěry do zhruba půl milionu korun, kde stavební spořitelny konkurují
spotřebitelským úvěrům. „Průměrná výše úrokové sazby těchto malých úvěrů se od léta
pohybuje pod 4 procenty, zatímco sazby spotřebitelských úvěrů jsou v průměru zhruba 3x
vyšší,“ dodal Vladimír Staňura. Ještě výhodnější úročení lze získat v případě úvěrů zajištěných
nemovitostí, kde se úrokové sazby pohybují kolem dvou procent.
V loňském roce poskytly stavební spořitelny podle statistik ministerstva financí úvěry
v objemu 37,3 miliardy Kč. Tuto hranici letos pokořily stavební spořitelny už v říjnu, za prvních
deset měsíců dosáhl objem nových půjček 40 miliard korun. V letech 2012-2013 se objem
poskytnutých půjček pohyboval těsně nad 40 miliardami a v roce 2011 dosáhl 48 miliard.
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O ČMSS:
Českomoravská stavební spořitelna je největší českou stavební spořitelnou a největším
poskytovatelem úvěrů v České republice. Vznikla v roce 1993 a od té doby uzavřela více než
5,6 milionu smluv. ČMSS v roce 2015 jako první finanční instituce v ČR překonala hranici
1 000 000 poskytnutých úvěrů, téměř každý čtvrtý dům či byt v ČR byl postaven či
rekonstruován za pomoci peněz od Lišky. Aktuálně má ČMSS více než 1,3 milionu klientů.
Akcionáři ČMSS jsou ČSOB (55 %) a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (45 %).

