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Úvěr Obnova 
 

 
 

 
 

 
 

REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné 
 

Parametry úvěru: 
 

 Maximální výše úvěru bez zajištění je 350 000,-Kč na jednu bytovou jednotku  
 Doba splatnosti až 25 let  
 Anuitně splácený úvěr (bez spořící části a překlenovacího období), stejná splátka po celou 

dobu fixace úrokové sazby (včetně poplatků) 

 

S úvěrem OBNOVA můžete: 
 

 Financovat až 100% svého záměru bez nutnosti vlastních zdrojů 
 Uskutečnit své plány bez zástavy nemovitosti 
 Vybrat si platnost úrokové sazby (po celou dobu splácení nebo fixovanou na 5 let) 
 Ponechat si běžný účet u své stávající banky 

 

Poplatky úvěru Obnova: 
 

 
0,5% z výše úvěru (min. 5 000 Kč, max. 25 000 Kč) 
 

 
 

310 Kč ročně 

 
 

 

6% z výše mimořádné splátky (k datu změny fixace úrokové sazby bez sankce) 

 

PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR 

FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti 

POSKYTNUTÍ úvěru 

SPRÁVA a VEDENÍ účtu úvěru 

REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné 

Poplatek za REFINANCOVÁNÍ 

FINANCOVÁNÍ KOUPĚ bytového domu a pozemku 
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Výhody: 
 

 
 Lhůta pro čerpání je 2 roky od podpisu smlouvy 
 Mimořádné splátky z vlastních zdrojů nebo z dotací kdykoliv a zdarma 
 Bez poplatku za čerpání 
 Bez poplatku za rezervaci úvěru 
 Bez závazkové provize (bez poplatku za nedočerpání)  
 SSČS proplatí fakturu až 12 měsíců zpětně 
 Možnost individuálního odkladu splátek (pro účel koupě) 

 
 
 

Co můžu např. realizovat s Obnovou: 
 

 
 zateplení fasád 
 výměna oken 
 izolace a zateplení střechy, suterénu apod. 
 rekonstrukce a výměny výtahů 
 opravy vstupních domovních dveří  
 instalace zdrojů vytápění (tepelná čerpadla, lokální plynové kotelny apod.) 
 bezkontaktní přístupové systémy  
 montáž hlasového a kamerového systému  
 montáž vestavěných poštovních schránek  
 renovace balkónů, teras a lodžií 
 výměna osvětlení, opravy elektroinstalace 
 anténní rozvody vč. instalací spol. antén 
 koupě bytového domu a pozemku 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výše fondu 
oprav měsíčně  

Maximální výše 
úvěru při 

splatnosti 15 let 

Orientační 
výše 

splátky 

Maximální výše 
úvěru při splatnosti 

20 let 

Orientační výše 
splátky 

20.000,-Kč 2.550.000,-Kč 16.000,-Kč 3.250.000,-Kč 16.000,-Kč 

30.000,-Kč 3.850.000,-Kč 24.000,-Kč 4.900.000,-Kč 24.000,-Kč 

40.000,-Kč 5.100.000,-Kč 32.000,-Kč 6.550.000,-Kč 32.000,-Kč 

50.000,-Kč 6.400.000,-Kč 40.000,-Kč 8.200.000,-Kč 40.000,-Kč 

75.000,-Kč 9.600.000,-Kč 60.000,-Kč 12.300.000,-Kč 60.000,-Kč 

100.000,-Kč 12.850.000,-Kč 80.000,-Kč 16.450.000,-Kč 80.000,-Kč 

                                                                                               
 
 

Příklady úvěru Obnova  
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Ivan Lapčák 
                                                                                      Společenství vlastníků jednotek U bazénu 489/3 
 

Číslo nabídky: 8550 

 
 
Vyřizuje: Ing. Monika Kotlářová, tel. 224 309 171, e-mail: monika.kotlarova@burinka.cz 
 
 
V Praze dne 23. března  2015 (úprava nabídky 8.4.2015) 
 
 
Dobrý den, 
 
na základě Vaší poptávky ze dne 23. března  2015 Vám zasílám parametry nabídky úvěru pro 
právnickou osobu (komerční úvěr).  
 
 
Parametry úvěru   
 
Výše úvěru:     1.200.000,- Kč  
Úhrada za správu a  vedení účtu úvěru:                            310,- Kč/rok 
Úhrada za uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru:        6.000,- Kč  
Úhrada za nedočerpání úvěru:    zdarma 
Úhrada za mimořádnou splátku                      
            - z dotací nebo z vlastních zdrojů:                     zdarma 
            (mimo refinancování jinou bankou – viz. str.2)              
Lhůta na čerpání úvěru:     2 roky od poskytnutí úvěru 
Zajištění úvěru:      bez zajištění  
 
 
Parametry úvěru  1.200.000,- Kč, (splatnost 10 let), pevná sazba (po celou dobu splácení): 
Úroková sazba:                                                     1,46 % p. a. 
Měsíční splátka (zahrnující všechny poplatky)*:                              10.858,- Kč 
Min. požadovaná výše měsíčních příspěvků do fondu oprav:        13.573,- Kč 
 
Parametry úvěru 1.200.000,- Kč, (splatnost 10 let), variabilní sazba (fixace 5 let): 
Úroková sazba:                                                     1,38 % p. a. 
Měsíční splátka (zahrnující všechny poplatky)*:                              10.816,- Kč 
Min. požadovaná výše měsíčních příspěvků do fondu oprav:        13.520,- Kč 
 
Parametry úvěru  1.200.000,- Kč, (splatnost 5 let), pevná sazba (po celou dobu splácení): 
Úroková sazba:                                                     1,32 % p. a. 
Měsíční splátka (zahrnující všechny poplatky)*:                              20.832,- Kč 
Min. požadovaná výše měsíčních příspěvků do fondu oprav:         26.040,- Kč 
 
 
* Měsíční anuitní splátka zahrnuje jednorázový poplatek za poskytnutí úvěru a roční poplatek 
za vedení účtu úvěru 
 
 
Nabídka platí do 23. 5. 2015. 
 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. Monika Kotlářová, úsek financování právnických osob 


