Tisková informace č. 23/2016

ČMSS spouští meziúvěr na refinancování se sazbou 1,7 %,
nezajištěné úvěry od 3,6 %
Praha, 10. srpna 2016
Českomoravská stavební spořitelna nově nabízí speciální úvěr na refinancování půjček
na bydlení od jiných bank. Úroková sazba tohoto nového úvěru dosahuje 1,7 procenta.
ČMSS rovněž připravila nabídku zvýhodněných úvěrů se stejnou sazbou pro učitele a lékaře.
Ke změnám došlo i u nezajištěných úvěrů, které lze od července získat za 3,6 %, zároveň
došlo k navýšení nezajištěné výše úvěru až na 900 tisíc korun.
Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) představila v létě řadu změn u svých meziúvěrů.
Nově nabízí speciální úvěr na refinancování půjček na bydlení od jiných bank, který lze získat
za 1,7 %. Banka zároveň připravila zvýhodněnou oborovou nabídku pro učitele a lékaře, kteří
mohou získat stejnou zvýhodněnou sazbu. „ČMSS je největším poskytovatelem úvěrů
na bydlení v České republice a tuto pozici chceme dále posilovat, proto přicházíme
s atraktivní úrokovou sazbou a více se zaměříme na obrovský potenciál refinancování,“
komentoval novinky místopředseda představenstva ČMSS Manfred Koller.
Ke změnám došlo i u nezajištěných úvěrů, kde úroková sazba a další podmínky meziúvěrů
nově více odrážejí dlouhodobý vztah s klientem. Čím více a déle klient spoří, tím výhodnější
podmínky získá – bude mít lepší úrokovou sazbu, nižší poplatek za zpracování meziúvěru
nebo bude moci čerpat vyšší nezajištěnou částku. U nejvýhodnějšího typu meziúvěru Kredit
Max
tak lze získat úrokovou sazbu 4,4 %, po započítání slev za doplňkové pojišťovací produkty
lze dosáhnout až na sazbu 3,6 %.
ČMSS zároveň výrazně zvýšila částku pro získání nezajištěného úvěru. Doposud bylo možné
získat nezajištěné úvěry do výše 500 tisíc korun, od července činí tato částka 900 tisíc korun.
„Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů se pohybuje kolem 11 procent. Umíme tedy klienty
zaujmout nejen výrazně nižší úrokovou sazbou, ale zároveň jim umíme nabídnout vysokou
částku bez nutnosti zajištění,“ dodal Manfred Koller s tím, že ČMSS bude i nadále hledat
možnosti zvýhodnění svých úvěrů. „Velkým tématem jsou pro nás nyní např. předschválené
úvěry,“ uzavřel.
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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 zhruba 1,3 milionu klientů.
Akcionáři ČMSS jsou ČSOB (55 %) a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (45 %).

