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Key Account Manager
Hamšík Michal
723 861 345, michal_hamsik@cmss.cz

ČMSS

AKTUÁLNÍ SAZBY ČMSS:
Zajištěný MÚ – nový úvěr "TOPKREDIT"
O snížení úrokové sazby pro vaše klienty lze žádat prostřednictvím Key Account Managera – Michala Hamšíka. Níže zmíněné úrokové sazby jsou 
vyhlašované a při schválení individuální slevy lze získat u "TOPKREDITU" sazbu již od 1,79 % p. a. (dle výše úvěru a ratingu).

Fixace Celkový objem úvěrového případu 
                                                                                do 0,899 mil. Kč                   0,9 - 1,999 mil. Kč                             2 mil. Kč a více
                                                        3                                  2,49 p. a.                                  2,29 p. a.                                      2,19 p. a.
                                                        6                                  2,49 p. a.                                  2,29 p. a.                                      2,19 p. a.
                                                      10                                  2,69 p. a.                                  2,49 p. a.                                      2,39 p. a.

Nezajištěný MÚ – nový úvěr "KREDIT"
Aktuální vyhlašovaná sazba pro nezajištěné úvěry je 4,9 % p. a.
O snížení úrokové sazby pro vaše klienty lze žádat prostřednictvím Key Account Managera – Michala Hamšíka.
Níže zmíněné úrokové sazby jsou vyhlašované a za použití individuálních slev lze získat u "KREDITU" sazbu již
od 3,8 % p. a. (dle výše úvěru a ratingu).

Zajištěný MÚ - Refinancování za 1,59 % p. a. 
Refinancujte u nás zajištěný úvěr na bydlení nebo hypotéku klienta od jiné finanční instituce a získejte pro
něj roční úrokovou sazbu pouze 1,59 % p. a. Zajistěte klientům fixaci úroků klidně až 24 měsíců dopředu. 
Zajištěný úvěr na bydlení a hypotéka u konkurence musí v tomto případě trvat alespoň 2 roky (od podpisu
úvěrové smlouvy). 
Kombinace s dalšími účely (např. refinancování + rekonstrukce...) je povolena za předpokladu, že podíl
externího refinancování (refinancování z cizí banky do ČMSS) je min. 50 % z objemu nového úvěrového 
případu. Pro kombinaci s externím refinancováním nově umožňujeme i účel uznávací prohlášení (písemná
forma smlouvy o zápůjčce) za předpokladu splnění výše uvedené podmínky a současně přeúvěrování MÚ typu TOP.

Shrnutí VÝHOD REFINANCOVÁNÍ do ČMSS:
refinancování za sazbu 1,59 % p. a.
marketingová akce "MEZIÚVĚR" odpustí úhradu za sjednání stavebního spoření (až 15 000 Kč) 
a zpracování meziúvěru (ve výši 1000 Kč)
odhad ZDARMA (je zapotřebí, aby odhad byl objednán prostřednictvím e-mailové adresy podpora@cmss.cz)

Poskytovatelem stavebního spoření a úvěru ze stavebního spoření je Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 
Tento dokument má pouze informativní charakter.
*ČMSS si vyhrazuje právo akci předčasně ukončit. ČMSS má právo změnit podmínky akce. 

Topkredit 
(LTV do 80% včetně)


