Nabídka pro členy a pracovníky
České lékařské komory
Využijte zvýhodněných podmínek pro uzavření
stavebního spoření nebo sjednání hypotéky.

HYPOTÉKA pro vlastní bydlení

= výše úvěru od 300 000 Kč, nejvýše 90 %
maximální hodnoty
= přednostní zpracování úvěrů
= nadstandardní služby ﬁnančního poradce po celou
dobu vyřizování úvěru
= možnost odhadu hodnoty nemovitosti zdarma
= bez poplatku za čerpání úvěru a rezervaci
úvěrových zdrojů
= s Hypotékou dopředu si zaﬁxujte předem sazbu
a nemovitost vybírejte klidně celý rok
= reﬁnancování stávajících úvěrů a hypoték

Půjčka ProBydlení

= půjčíme vám až 1 000 000 Kč bez zajištění
nemovitostí
= využijte na vybavení domácnosti, modernizaci
bydlení, bazén nebo garáž
= rychlé posouzení a rozhodnutí do 24 hodin
= konstantní splátka úvěru s možností
mimořádných vkladů

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

= úspora 50 % na vstupním poplatku stavebního spoření
= Stavební spoření Kamarád+ pro vaše děti bez
vstupního poplatku – s cílovou částkou 500 000 Kč
ušetříte 5 000 Kč
= Stavební spoření 55+ pro klienty ve věku 55 let a více
zcela bez poplatku za sjednání a po dvou letech
od uzavření smlouvy s možnosti kdykoliv bez
poplatku od smlouvy odstoupit, průměrné roční
zhodnocení až 4,5 %*
= výhodná úroková sazba z vkladu až 1,2 % ročně
= státní podpora až 2 000 Kč ročně
= naspořenou částku lze využít nejen na bydlení, ale
i na studium, cestování nebo pobyt v cizině

SPOŘICÍ ÚČET

= garantovaný úrok 1,5 % za rok bez podmínek

Pro více informací prosím kontaktujte
Radmila Konopková, tel.: 733 704 244
e-mail: radmila.konopkova@obchod.wuestenrot.cz

Poskytovatel a zprostředkovatel úvěru a stavebního spoření: Wüstenrot – stavební spořitelna a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 47115289,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1714, e-mail: kontakt@wuestenrot.cz, telefon: 257 092 111. Tento dokument obsahuje výhradně
údaje určené k marketingovým a propagačním účelům, a i proto nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy (nabídku). Poskytovatel hypotéky a spořicího účtu: Wüstenrot hypoteční
banka a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 26747154 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8055.
Tento dokument obsahuje výhradně údaje určené k marketingovým a propagačním účelům, a i proto nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy (nabídku).
*Výpočet zhodnocení je pouze orientační. Nezohledňuje srážku daně ani úhradu poplatků.

